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 วนัท่ี  1  มิถนุายน  2560 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 

สิง่ทีสง่มาด้วย 1.   สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
 2. สารสนเทศเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงขัน้ตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในการโอนกิจการ

บางสว่นมายงับริษัทยอ่ยของบริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 
  3. ข้อมลูบคุคลที่เสนอช่ือให้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
  4. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุ้นและออกเสยีงลงคะแนน 
  5. คําชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชมุ 
  6 ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีจะเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
  7 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
  8. แบบฟอร์มลงทะเบียน 
  9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
 
 เน่ืองด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) มีมติให้เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ที่ 2/2560 ในวนัท่ี 22 มิถนุายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม อาคารโรงแรมชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยา 
ปาร์ค เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก ดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2560 บริษัทได้มีการบนัทกึไว้อยา่ง
ถกูต้อง และได้นําสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาทีก่ฎหมายกําหนด
เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอยีดตามสาํเนารายงานการประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้จดัทําขึน้อย่างถกูต้อง 
ครบถ้วน ตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 พิจารณา
รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  
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วาระที่ 2     พิจารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิ่มเติมแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้กับ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จ ากดั รวมถงึการมอบอ านาจด าเนินการ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 8 
มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งประกอบด้วย การโอนธุรกิจสินเช่ือแบบมี
หลกัประกนัของบริษัทมายงับริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014 จํากดั (“ศรีสวัสดิ์  2014”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อ
เปลีย่นการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นเพื่อการมีอํานาจควบคมุในกิจการ
อื่นเพียงอยา่งเดียว (Non-Operating Holding company) ตามแผนการจดัตัง้กลุม่ธุรกิจทางการเงินของบริษัท
ตามหลกัเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุม่ (Consolidated Supervision) ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขการเข้าถือ
หุ้นในบริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนาทร จํากดั (มหาชน) เกินร้อยละ 10 ท่ีอนญุาตโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และ
การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุม่บริษัท เพื่อให้โครงสร้างการดําเนินงานเกิดความชดัเจน ขจัด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจสนิเช่ือเพื่อการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดย
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ กําหนด 
แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเง่ือนไข รวมถึงดําเนินการต่างๆ ตามที่จําเป็นและสมควรในการปรับโครงสร้าง
กิจการดงักลา่วเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท  

เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ รวมถึงเพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์หรือข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง สอดคล้องกบัสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจสง่ผลต่อ
การดําเนินการปรับโครงสร้างกิจการ หรือทําให้การปรับโครงสร้างกิจการเกิดข้อขัดข้อง หรือเกิดภาระและ
คา่ใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึน้ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 จึงได้พิจารณา
รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างกิจการในสว่นของการโอนธุรกิจสินเช่ือแบบมีหลกัประกนัมายงัศรีสวสัดิ์ 
2014 รวมถึงพิจารณาเงินทุนที่จําเป็นต้องใช้ในศรีสวสัดิ์ 2014 เพ่ือรองรับการโอนธุรกิจตามข้อกําหนดของ
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกิจการบางสว่นให้แก่กนัของบริษัทมหาชนจํากดั หรือบริษัทจํากดั เพื่อ
การยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้องของกรมสรรพากรโดยคํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและ
ผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั  

ในการนี ้บริษัทประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงขัน้ตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของการโอนกิจการ
บางสว่น ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิไว้ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 โดย
ขัน้ตอนการปรับโครงสร้างกิจการท่ีจะขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุครัง้นี ้มีดงันี ้

– บริษัทจะโอนขายลกูหนีส้นิเช่ือแบบมีหลกัประกนัประเภทสญัญาเงินให้กู้ยืมให้แก่ศรีสวสัดิ์ 2014   

– ภายหลงัการโอนขายลกูหนีป้ระเภทสญัญาเงินให้กู้ยืมให้แก่ศรีสวสัดิ์ 2014 บริษัทจะโอนธุรกิจสินเช่ือ
แบบมีหลกัประกนัสว่นท่ีเหลอื ซึง่ประกอบด้วย ลกูหนีส้ินเช่ือแบบมีหลกัประกนัประเภทสญัญาเช่าซือ้ 
พร้อมด้วยทรัพย์สินและหนีส้ินอื่นที่เก่ียวข้องที่สามารถโอนได้โดยไม่ขดัต่อกฎเกณฑ์หรือบทบงัคบัที่
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เก่ียวข้อง รวมถึงสาขาทัง้หมดของบริษัทและบุคลากรที่จําเป็นในการดําเนินธุรกิจ ดังกล่าวให้แก่
ศรีสวสัดิ์ 2014 ตามเง่ือนไขการโอนกิจการบางสว่นภายใต้หลกัเกณฑ์ของกรมสรรพากร 

อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ที่อาจกระทบตอ่แผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่
จําเป็นอื่นๆ บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการผู้ จัดการ คณะกรรมการ หรือ  บุคคลที่กรรมการผู้ จัดการหรือ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดําเนินการทบทวนปรับเปลีย่นแผนการ และ/หรือ ขัน้ตอนการปรับโครงสร้างกิจการ
ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการ
ดําเนินการปรับโครงสร้างของกิจการ หรือเพื่อให้การดําเนินการปรับโครงสร้างของกิจการมีความคล่องตวั โดย
คํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั 

รายละเอียดของขัน้ตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในสว่นของการโอนกิจการบางสว่นมายงับริษัทยอ่ย ปรากฎ
ตามสารสนเทศเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงขัน้ตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในการโอนกิจการบางส่วน
มายังบริษัทย่อยของบริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน)  (สิ่งที่ส่งมาด้วย2) 

ทัง้นี ้การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่ศรีสวสัดิ์ 2014 เป็นการปรับโครงสร้างกิจการ
ภายในกลุม่บริษัท จึงไมม่ีผลกระทบที่มีนยัสาํคญัตอ่ทรัพย์สนิรวมของกลุม่บริษัทแตอ่ยา่งใด และรายการดงักลา่วไม่
ถือเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่บริษัทต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 
20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยัสําคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นรายการที่เก่ียวโยง
กนัที่ได้รับยกเว้นการปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํา
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการ
ปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากศรีสวัสดิ์ 
2014 ซึง่เป็นผู้ รับโอนกิจการ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 97 โดยมีครอบครัวแก้วบตุตาถือ
หุ้นสว่นท่ีเหลอือีกร้อยละ 3 ของหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมด 

อยา่งไรก็ดี การโอนกิจการดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่สําคญัให้แก่
บคุคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิในเร่ืองดงักลา่วในที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 8 มีนาคม 2560 
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการและขัน้ตอนการปรับ
โครงสร้างกิจการดงักลา่วข้างต้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะปฏิบตัิตามขัน้ตอนการขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
อีกครัง้หนึง่ โดยกําหนดคะแนนเสยีงอนมุตัิไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่ศรีสวสัดิ์ 2014 ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนี ้จะเร่ิม
ดําเนินการภายหลงัจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงขัน้ตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการใน
สว่นของการโอนกิจการบางสว่นในการประชุมครัง้นี ้โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถดําเนินการโอนธุรกิจได้แล้วเสร็จ
ภายในรอบปีบญัชี 2560 
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นอกจากนี ้เพื่อให้การดําเนินการเก่ียวกับการปรับโครงสร้างของกิจการ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย 
คณะกรรมการจึงเห็นควรมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้จดัการ และ/หรือ (ข) คณะกรรมการ และ/หรือ (ค) บคุคลอื่น
ใดซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากกรรมการผู้จดัการ หรือ คณะกรรมการ มีอํานาจในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ดําเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องหรือจําเป็นกบัการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง
การกําหนดราคาซือ้ขายกิจการบางส่วน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัท ศรี
สวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014 จํากดั เพ่ือให้สอดคล้องกบักิจการท่ีโอน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจํากัด หรือ
บริษัทจํากดั เพื่อการยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้องของกรมสรรพากร 

(2) พิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขัน้ตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่
เห็นสมควร เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบ
กบัการดําเนินการปรับโครงสร้างของกิจการ หรือเพื่อให้การดําเนินการปรับโครงสร้างของกิจการ
มีความคลอ่งตวั  

(3) จดัทํา เจรจา และ/หรือ ลงนามในสญัญาการโอนกิจการ และ/หรือ สญัญาใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
ดําเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนคําขอและเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการ
ติดตอ่และการยื่นเอกสารตอ่เจ้าหน้าที่หรือตวัแทนของหนว่ยงานใด ๆ ที่เก่ียวข้อง และ 

(4) ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นหรือเก่ียวข้องกบัการปรับโครงสร้างของกิจการเพื่อให้การปรับโครงสร้าง
กิจการแล้วเสร็จลุล่วง รวมถึงมีอํานาจในการมอบอํานาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่
ประชมุคณะกรรมการหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีก  

ความเห็นกรรมการ 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่นให้กบั ศรี
สวัสดิ์ 2014 เป็นการดําเนินการเพ่ือให้การปรับโครงสร้างกิจการเป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
สอดคล้องกบัสถานการณ์ และเพื่อหลกีเลีย่งผลกระทบใดๆ ที่อาจสง่ผลตอ่การดําเนินการปรับโครงสร้างกิจการ หรือ
ทําให้การปรับโครงสร้างกิจการเกิดข้อขดัข้อง หรือเกิดภาระและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอน
กิจการบางสว่นให้กบับริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014 จํากดั รวมถึงอนมุตัิการมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้จดัการ 
และ/หรือ (ข) คณะกรรมการ และ/หรือ (ค) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากกรรมการผู้ จัดการ หรือ 
คณะกรรมการ มีอํานาจในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ดําเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องหรือจําเป็นกบัการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง
การกําหนดราคาซือ้ขายกิจการบางส่วน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัท ศรี
สวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014 จํากดั เพ่ือให้สอดคล้องกบักิจการท่ีโอน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจํากัด หรือ
บริษัทจํากดั เพื่อการยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้องของกรมสรรพากร 
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(2) พิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขัน้ตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่
เห็นสมควร เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบ
กบัการดําเนินการปรับโครงสร้างของกิจการ หรือเพื่อให้การดําเนินการปรับโครงสร้างของกิจการ
มีความคลอ่งตวั  

(3) จดัทํา เจรจา และ/หรือ ลงนามในสญัญาการโอนกิจการ และ/หรือ สญัญาใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
ดําเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนคําขอและเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการ
ติดตอ่และการยื่นเอกสารตอ่เจ้าหน้าที่หรือตวัแทนของหนว่ยงานใด ๆ ที่เก่ียวข้อง และ 

(4) ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นหรือเก่ียวข้องกบัการปรับโครงสร้างของกิจการเพื่อให้การปรับโครงสร้าง
กิจการแล้วเสร็จลุล่วง รวมถึงมีอํานาจในการมอบอํานาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่
ประชมุคณะกรรมการหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีก 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผา่นการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

ในการเพิ่มจํานวนกรรมการต้องผา่นการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น เพื่อประโยขน์ในการดําเนินงาน คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พจิารณา คณุสมบตัิ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระ ที่
สามารถช่วยธุรกิจของบริษัทฯได้ และได้สง่ประวตัิโดยสงัเขปให้แกผู่้ ถือหุ้นตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการมีความเห็นว่า นายวีระ  วีระกุล เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการใหมเ่พิ่มเติม 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วาระนีกํ้าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อ
สงสยัตา่งๆ (ถ้ามี)ดงันัน้ จะไมม่ีการนําเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิและจะไม่มีการลงมติใดๆ ใน
วาระนี ้
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 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
2/2560   ในวนัที่  25  พฤษภาคม 2560  และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่  26  พฤษภาคม  2560 ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือ
หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 จะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีช่ือปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯจะ
เปิดรับลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 8.00 น. สําหรับผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึง่มีประวตัิตามสิง่ที่สง่มาด้วยลาํดบัท่ี 9   หรือบคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
ตนในการประชมุครัง้นี ้ กรุณากรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะที่ได้จดัสง่มาพร้อมนีใ้ห้ครบถ้วนสมบรูณ์พร้อมหลกัฐาน ยื่น
เพื่อลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560  ฉบบันีพ้ร้อมเอกสารประกอบการประชุมและ
แบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท www.meebaanmeerod.com 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

   

 (นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ) 
 ประธานกรรมการ 

 

เลขานกุารบริษัท 
โทร 0 2693 5555 ตอ่ 851 

http://www.meebaanmeerod.com/
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560 
    ของ 

          บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา สถานที่ 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  20 เมษายน  2560 เวลา 9.10 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัล 
กรุงเทพฯ  เลขท่ี 99/1  ถนนรัชดาภิเษก  ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

พิธีกรท่ีประชมุ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นเข้าสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  และแนะนํากรรมการท่ีเข้าร่วม
ประชมุดงันี ้

1. คณุสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ ประธานกรรมการ 
2. คณุวินยั  วิทวสัการเวช รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ 

     อิสระ 
3. พล.ต.ท.ภาณ ุ เกิดลาภผล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/กรรมการ 

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4. คณุวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ 

      กรรมการอิสระ 
5. คณุสเุมธ  มณีวฒันา กรรมการอิสระ 
6. คณุฉตัรชยั  แก้วบตุตา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร 
7. คณุธิดา  แก้วบตุตา กรรมการผู้จดัการ/กรรมการบริหาร 
8. คณุสมยศ  เงินดํารง  กรรมการ/กรรมการบริหาร 
9. คณุประยงค์  แสนนวล กรรมการ/กรรมการบริหาร 
10. คณุเวทย์  นชุเจริญ  กรรมการ 
11. คณุดวงใจ  แก้วบตุตา กรรมการ 
12. คณุพินิจ  พวัพนัธ์  กรรมการ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชมุมีดงันี ้

       คณุวศิษฐ์  กาญจนหตัถกิจ รองกรรมการผู้จดัการ 
       คณุวนาพร  พรกิติพงษ์ ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
       คณุบญุเลิศ  กมลชนกกลุ 
ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั 
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        คณุเอกชยั  โชติพิทยสนุนท์ 
พิธีกรแจ้งตอ่ท่ีประชุมทราบว่า ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองเป็นจํานวน  57 ราย คิดเป็น 404,317,624 หุ้น และท่านผู้ ถือ
หุ้นท่ีรับมอบฉนัทะเป็นจํานวน  738 ราย คิดเป็น 416,148,555 หุ้น รวมผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบอํานาจทัง้สิน้ 795 ราย 
ซึง่รวมกนัทัง้หมด 820,466,179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.476 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายทัง้หมด 1,045,496,492  หุ้น 
ซึง่ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 
นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการ
ประชมุ  
ก่อนการเร่ิมประชุม พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและ
บคุคลท่ีจะเข้ารับตําแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าแล้วตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและบคุคลท่ีจะเข้ารับตําแหน่งกรรมการแตอ่ย่างใด  
บริษัทได้แจ้งการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดงันี ้1. สง่หนงัสือเชิญประชมุทางจดหมาย
ลงทะเบียนไปยังผู้ ถือหุ้ นทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับทราบข้อมูลและมีเวลาใน
การศกึษาข้อมูลการประชุมอย่างเพียงพอ  2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสํามญัผู้ ถือหุ้นในหนงัสือพิมพ์รายวนั 
และ 3. ส่งข้อความเก่ียวกับการจัดประชุมสํามญัผู้ ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และเวบ็ไซด์ของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 2560  และชีแ้จงระเบียบวาระการประชุมและหลกัเกณฑ์การออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีสาระสําคญัดงันี ้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชมุในวนันี ้ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้น
ท่ีถืออยู่ โดยนบัคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง และผู้ ถือหุ้นมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระว่า เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึง่เท่านัน้ มิฉะนัน้ จะถือวา่บตัรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้ รับมอบฉันทะ จาก
ผู้ ถือหุ้ นต่างประเทศ ท่ีแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น ซึ่งผู้ รับมอบฉันทะจะต้อง
ลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 
2.ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีการอา่นข้อมลูจาก Barcode ในบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้น เพ่ือไมใ่ห้เป็นการ
เสียเวลาของท่านผู้ ถือหุ้น บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงของผู้ ท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจํานวนคะแนน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีผู้ ใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นชมูือขึน้ บริษัทจะให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัททําการเก็บใบลงคะแนน สําหรับท่านผู้ ถือหุ้นท่ี
ประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ สามารถทําได้โดยกาเคร่ืองหมายถูก ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องท่ี
ต้องการออกเสียงในบตัรลงคะแนน ท่ีได้แจกให้ไปก่อนเข้าประชมุ พร้อมลงลายมือช่ือ ในแตล่ะวาระ 
3. นอกจากนี ้สําหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ บริษัทฯ ได้ทําการนบัคะแนนของท่านจากใบมอบฉนัทะเลยเพ่ือความสะดวกของผู้ ถือหุ้น 

4. เพ่ือให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดูแลกิจการ สําหรับท่านท่ีลงคะแนนเสียง
เป็นเห็นด้วยในแตล่ะวาระ บริษัทขอความกรุณาสง่คืนบตัรลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชมุ  
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กรณีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะกลบัก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบตัรลงคะแนนกบัเจ้าหน้าท่ีนบัคะแนนของบริษัท เพ่ือให้ผู้
ถือหุ้น ได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม
ผ่านเวป็ไซด์ของบริษัทภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ 
5. สําหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเป็นผู้ เรียนให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนับได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ประชุมทัง้มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชุมล่าสดุใน
วาระนัน้ๆ 
6. ในแตล่ะวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามได้ โดยผู้ ถือหุ้นชมูือให้สญัญาณและแจ้งช่ือของผู้ ถือหุ้ น หรือ
ช่ือของผู้ รับมอบฉนัทะ ก่อนการซกัถาม 
ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมภิบาลที่ดี พิธีกรได้เชิญให้ตวัแทนจากผู้สอบบญัชีและท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผู้สงัเกตุ
การณ์ในการนบัคะแนนครัง้นี ้
นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดงันี ้
 
วาระที่ 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 
 ประธานเป็นผู้ เสนอให้ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี  8  
มีนาคม  2560  บริษัทฯได้มีการบนัทกึไว้อย่างถกูต้องแล้ว และมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชมุตามสิ่งท่ี
สง่มาด้วย 1.  
 ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
 มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560  ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 820,509,052 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2. พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา  แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอให้ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําปี 2559 โดยท่ี ในปี 2559 บริษัทมีรายได้ดอกเบีย้รวม 4,008 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 75 ของรายได้ทัง้หมด 
มีรายได้อื่นๆอีก 1,327 ล้านบาท สว่นคา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่ก็จะเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 2,123 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 40  ของรายได้รวม ซึง่คา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่ท่ีเกิดขึน้ เกิดจากการที่บริษัทมีการขยายธุรกิจของบริษัทออกไป
ในชมุชนตา่งๆด้วยการเปิดสาขา ซึง่เมื่อสิน้ปี 2559 บริษัทมีสาขาท่ีเปิดให้บริการแล้วจํานวน 2,130 สาขา ทัว่ประเทศ 
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สว่นหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูในปี 2559  อยู่ท่ี 158 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 3 ของรายได้รวม ซึง่จะเห็น
วา่เป็นอตัราท่ีไมส่งูมาก เป็นผลมาจากการที่บริษัทมีการติดตามลกูหนีอ้ย่างใกล้ชิดประกอบกบัต้นทนุทางการเงินของ
บริษัทก็ลดลง เพราะบริษัทสามารถหาแหลง่เงินทนุท่ีต้นทนุถกูกวา่การกู้ ยืมจากธนาคารทําให้บริษัทมีกําไรสทุธิ 
2,008 ล้านบาท เติบโตขึน้จากปีก่อนร้อยละ 50 ยอดลกูหนีจ้ากการให้เช่าซือ้และให้กู้ ยืมก็โตขึน้เป็น 17,469 ล้าน
บาท เติบโตขึน้จากปีก่อนร้อยละ 51 ในปี 2559 ท่ีผ่านมามีการซือ้หนีด้้อยคณุภาพจากสถาบนัการเงินเข้ามาบริหารมี
ยอดคงเหลือ ณ สิน้ปีเท่ากบั 2,309 ล้านบาท  และนอกจากนีใ้นสว่นเร่ืองมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่บริษัทก็ได้มี
ประกาศนโยบายตอ่ต้านคอรัปชัน่และมีช่องทางเพ่ือให้มีการแจ้งเบาะแสเรียบร้อยแล้ว และในปัจจบุนัก็ดแูลการ
ปฏิบตัิงานภายใน ไมว่า่จะเป็นพนกังาน คูค้่า และ supplier ตา่งๆให้คํานงึถงึนโยบายตอ่ต้านคอรัปชัน่นีด้้วย 
 ในวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงมติ 
 
วาระที่ 3.  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2559 สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2559  
 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา  แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอให้ท่ีประชมุอนมุตัิงบการเงินประจําปี 2559 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  โดยท่ีผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด แสดง
ความเห็นวา่งบการเงินของบริษัทฯถกูต้องตามควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงันี ้
คณุธเณศ  เฮงตระกลูสิน-ผู้ ถือหุ้น  
การตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยการคํานวณจะนํายอดลกูหนีม้าหกัสทุธิจากหลกัประกนั และในเม่ือหลกัประกนั
มากกวา่มลูหนีต้อนปลอ่ยสนิเช่ือ ซึง่หากหลกัประกนัมากกวา่ยอดหนี ้ ทําไมถงึมียอดคงเหลือสทุธิมาตัง้คา่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู 
ประธานมอบหมายให้คณุวนาพร  พรกิติพงษ์ ผู้อํานวยการฝ่ายบญัขีและการเงิน เป็นผู้ตอบคําถาม 
คณุวนาพร  พรกิติพงษ์ 
 ในเร่ืองของการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ถึงแม้วา่การปลอ่ยสินเช่ือให้ปลอ่ยท่ีราคาตํ่ากวา่ราคาตลาด  แต่
หลกัประกนันัน้บริษัทก็จะคํานงึถงึคา่เสื่อมของหลกัประกนั ซึง่จะลดคา่เสื่อมของหลกัประกนัลง เช่น กรณีท่ีลกูหนี ้
ชําระปกติ หลกัประกนัจะอยู่ท่ีร้อยละ 75 ของยอดลกูหนีส้ทุธิคงเหลือ ดงันัน้บริษัทจะตัง้สาํรองเท่ากบัร้อยละ 1 ของ
ลกูหนีค้งเหลือร้อยละ 25 และหลกัประกนัจะลดหลัน่ลงไปตาม aging ลกูหนี ้
คณุธเณศ  เฮงตระกลูสิน 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม ่TFRS 9 จะมีผลกระทบตอ่งบการเงินในปีท่ีประกาศใช้ อย่างไร และถ้ามีการใช้
จริงๆจะต้องมีการ restate งบหรือไมอ่ย่างไร 
ประธาน 
 บริษัทได้พิจารณาผลกระทบ ซึง่พบวา่ผลกระทบไมม่าก โดยมาตรฐาน IFRS 9 จะมุง่ไปท่ีรายใหญ่ และ
บริษัทก็มีการปรึกษากบัผู้สอบบญัชีเพ่ือดวูา่ผลกระทบมากน้อยเพียงใด และวิธีการรับรู้ของปีแรก ทางสภาวิชาชีพ
บญัชีหรือธนาคารแห่งประเทศไทย จะเข้าในงบกําไรขาดทนุหรืออยู่ในสว่นของเจ้าของ และแนวโน้มก็น่าจะถกูปรับ
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เข้าไปอยู่ในสว่นของเจ้าของ แตจ่ากการพิจารณาแล้วถงึแม้ว่าจะปรับเข้าไปท่ีไหน ผลกระทบก็จะน้อย เพราะบริษัทฯ
ตัง้สํารองคอ่นข้างระมดัระวงั 
คณุธเณศ  เฮงตระกลูสิน 
ลกูหนีใ้ห้กู้ ยืมจากการซือ้ลกูหนี ้ มีการตดัจําหน่าย/การรับชําระหนีจํ้านวน 175 ล้านบาท อยากทราบวา่ยอดเงินท่ี
ได้รับชําระหนีเ้ป็นก่ีเท่าใด และรายได้ของธุรกิจนีใ้นปี 2559 เป็นจํานวนเท่าไร 
คณุวนาพร  พรกิติพงษ์ 
 รายการนีเ้ป็นสว่นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดบับลิวพี จํากดั ซึง่เป็นบริษัทลกู การรับชําระนีเ้กิดจาก
การรับชําระหนีจ้ากลกูหนีด้้อยคณุภาพท่ีบริษัทฯไปซือ้มา กําไรของบริษัทบริหารสนิทรัพย์ในปี 2559 อยู่ท่ีประมาณ 
41 ล้านบาท ซึง่ก็จะรวมกําไรจากการรับชําระหนีจ้ากลกูหนีก้ลุม่นีด้้วย  
คณุธเณศ  เฮงตระกลูสิน 
 คา่เผ่ือการด้อยคา่จากการซือ้ลกูหนีป้ระมาณ 2 ล้านบาท การด้อยคา่นีเ้กิดจากสาเหตอุะไร และโอกาสที่จะ
มีด้อยคา่อีกหรือไมใ่นอนาคต      
คณุวนาพร  พรกิติพงษ์ 
 การด้อยคา่นีเ้กิดจากลกูหนีท่ี้บริษัทซือ้มา ซึง่บริษัทซือ้มาพร้อมสํารอง แตล่กูหนีท่ี้บริษัทซือ้มายงัไมม่ีการตัง้
สํารอง เพราะการจดัเก็บยงัเป็นไปตามแผน  
 ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบการเงินประจําปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

เห็นด้วย 820,718,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4. พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรปี 2559 และจ่ายเงนิปันผล 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา  แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิการจดัสรรกําไรปี 2559 และ
จ่ายเงินปันผล  โดยตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯข้อ 29 
กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาการจดัสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทฯ  ต้องจดัสรรกําไร
สทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า ของกําไรสทุธิประจําปี จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่
น้อยกวา่ร้อยละสิบ ของทนุจดทะเบียนของบริษัท จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ กําไรจากการดําเนินงาน
ของบริษัทฯในรอบปี 2559 จํานวน 1,947.42  ล้านบาท และเสนอให้จดัสรรกําไรจากการดําเนินงานของปี 2559 ดงันี ้

1. จดัสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 2,649,352 บาท ซึง่ทําให้สํารองตามกฎหมายของ
บริษัทฯครบตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
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2. จ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน  47.05 ล้านบาท โดยการจ่ายเงิน
ปันผลจะจ่ายเป็นหุ้นสามญัและเงินสด ดงันี ้
- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ  0.005 บาท คิดเป็นเงินจํานวน  5,227,483 บาท 
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จํานวน 41,819,859 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่

ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 25 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 41,819,859 บาท คิดเป็นการ
จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ  0.04  บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นบริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ  0.04 บาท 

 ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 2.42  ซึง่เหตผุลท่ีจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและจ่ายตํ่ากวา่
นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกําหนดไว้ท่ีร้อยละ 40  เพราะบริษัทฯต้องการขยายธุรกิจให้เติบโต ซึง่ต้องใช้เงินทนุใน
การขยายธุรกิจ จงึเห็นสมควรเก็บเงินสดไว้ใช้ในการขยายธุรกิจ จงึจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั 
 และให้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี  3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 4 
พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  19 พฤษภาคม 2560 
มีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงันี ้
คณุชญานชุ  กณัหปกรณ์ 
 นโยบายการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามญัมีมาตัง้แตเ่มื่อไร เหตผุลท่ีจ่ายปันผลเป็นหุ้น และเป็นร้อย
ละเท่าไรของกําไรเฉพาะของบริษัท ควรจะแสดงตารางให้เหน็วา่ถ้าจ่ายตามนโยบายจะเป็นเท่าไร และนโยบายจ่าย
ปันผลเป็นหุ้นนีจ้ะคงอยู่อีกนานเท่าไร และอยากให้จ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบาย 
ประธาน 
 จากการที่บริษัทขยายกิจการ ซึง่หากดจูากอตัราการขยายตวัเกินร้อยละ 50 ซึง่ต้องใช้เงินทนุ และบริษัท
คํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น จะดีกวา่ถ้านําเงินสดท่ีจ่ายปันผลไปทําธรุกิจตอ่เน่ือง จงึพิจารณาจ่ายปันผลเป็นหุ้น 
ซึง่ในการคํานวณการจ่ายเงินปันผลนีจ้ะคํานวณจากราคาพาร์ท่ี 1 บาท แตม่ลูคา่ตามราคาตลาดก็ไมส่ามารถจะ
กําหนดได้ ซึง่หากคํานวณตามราคาพาร์ก็จะคิดเป็นร้อยละ 2.42 ซึง่นโยบายนีจ้ะใช้ไปถงึเมื่อไร บริษัทก็จะพิจารณา
ทกุครัง้ท่ีจะมีการจ่ายปันผล วา่จะจ่ายเป็นเงินสดบางสว่นหรือทัง้หมด โดยจะคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็น
หลกั   
ผู้ ถือหุ้น 
 ในปัจจบุนั D/E ของบริษัทอยู่ท่ีประมาณ 2.5 อยากทราบวา่มีเพดานของ D/E อยู่ท่ีเท่าไร ถ้าไมม่ีเพดานเรา
จะสามารถรับภาระได้เท่าใด และจะกู้ เพ่ิมได้หรือไมเ่พราะเหน็วา่ตอนต้นปีมีการออกหุ้นกู้ ไปแล้ว และการจ่ายปันผล
ในอตัรานี ้ทําไมไมข่ออนุมตัิไมจ่่ายเงินปันผล เพราะบริษัทจะเสียเงินสด 5 ล้านบาทก็จะเสียปลา่ว 
ประธาน 
 หากมองแผนการลงทนุระยะกลาง ระยะยาว บริษัทต้องใช้เงินทนุในการขยายไป เพ่ือผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หุ้นในอนาคต สําหรับอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ี 2 กวา่นัน้ บริษัทตัง้เพดานไว้ท่ีประมาณ 4 และในการ
ออกหุ้นกู้อาจจะต้องขออนมุตัิอีก เน่ืองจากการลงทนุของบริษัทเติบโตเร็วมาก โดยนําแผนการลงทนุมาพิจารณาด้วย 



 

7 

 

จะเห็นได้วา่มีการซือ้กิจการ และมีแผนดําเนินการอีกมากในอนาคต ซึง่อาจจะต้องมีการขออนมุตัิการออกหุ้นกู้ เพ่ิม 
ดงันัน้การกู้ เงินมาเพ่ือจ่ายปันผล จะทําให้สขุภาพทางการเงินไมค่อ่ยดี และบริษัทคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น
หากไมจ่่ายปันผลผู้ ถือหุ้นกจ็ะไมม่ีความสขุ การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นนัน้ก็จะทําให้มีสภาพคลอ่ง และไมม่ีผลกระทบ
กบัสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นด้วย และบริษัทจะรับไปพิจารณาในการจ่ายปันผลวา่จะสามารถทําได้มากน้อยเพียงใด  
ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิจดัสรรกําไรประจําปี 2559 เป็นทนุสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
เป็นเงินสดและหุ้นสามญั ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 820,720,247 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

  
วาระที่ 5.  พจิารณาอนุมัตลิดทุนจดทะเบียนจาก 1,086,493,519 บาท เป็น 1,086,492,179 บาท 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา แก้วบตุตา เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนจาก 
1,086,493,519  บาท เป็น 1,086,492,179  บาท โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ลดทนุจดทะเบียน โดย
การลดจํานวนหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรหุ้นของหุ้นปันผล ท่ีจา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
จํานวนหุ้นปันผลท่ีเสนอให้จ่ายในปี 2559 จํานวน 25,499,947 หุ้น แตจ่่ายไปเพียง 25,498,607 หุ้น มีหุ้นคงเหลือ 
1,340 หุ้น 
จงึเสนอลดทนุจดทะเบียนด้วยการลดหุ้นท่ีเหลือจํานวน 1,340 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จะทําให้ทนุจด
ทะเบียนลดลงเหลือ 1,086,492,179 บาท  
ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,086,493,519 บาท เป็น 1,086,492,179 
บาท ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 820,720,313 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 3,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6. พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน 
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 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา  แก้วบตุตา เสนอท่ีประชมุอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน  โดยจะแก้เป็นดงันี ้
ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจํานวน   1,086,492,179 บาท 
 แบ่งออกเป็น    1,086,492,179 หุ้น 
 มลูคา่หุ้นละ     1.00 บาท 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั    1,086,492,179 หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ     --- หุ้น 
ทัง้นีใ้ห้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 
ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 820,720,313 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 3,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7. พจิารณาอนุมัตเิพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,086,492,179 บาทเป็น 1,129,951,865 บาทและ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา  แก้วบตุตา เสนอท่ีประชมุอนมุตัิเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 
1,086,492,179  บาทเป็น 1,129,951,865  บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 43,459,686 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท (หนึง่บาท) และเสนอให้จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุดงันี ้

1. จดัสรรหุ้นจํานวน  41,819,859 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น
สามญั 

2. จดัสรรหุ้นจํานวน 1,639,827 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิแปลงสภาพ 
ของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (SAWAD-W1) 

ทัง้นีใ้นการจดัสรรหุ้นนัน้ อตัราสว่นในการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัคือ 25:1 จงึจดัสรรเพ่ิมจํานวน 41,819,859 หุ้น 
สว่นการปรับสิทธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึง่เดิม อตัราการใช้สิทธิ 1:1.025 ก็ต้องปรับสิทธิตามสตูรเป็น
อตัรา 1:1.066 และมีใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกแล้วจํานวน 39,995,792 หน่วย ทําให้ต้องมีหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้
สิทธิทัง้หมด 42,635,514 หุ้น จงึต้องจดัสรรเพ่ิมอีก 1,639,827 หุ้น 
   ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 
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มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,086,492,179 บาทเป็น 1,129,951,865บาท 
โดยออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน  43,459,686 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้
 

เห็นด้วย 820,720,313 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 3,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8. พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ทัง้นีใ้ห้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 
   ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 
 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
เพ่ิมทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 820,721,013 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 2,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา  แก้วบุตตา เสนอท่ีประชุมอนุมตัิวาระอนัสืบเน่ืองจากวาระท่ี 7  ดงันัน้
เพ่ือให้สอดคล้องกบัทนุจดทะเบียนท่ีเพ่ิมขึน้ จงึต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เป็นดงันี ้
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน  1,129,951,865 บาท 
 แบ่งออกเป็น   1,129,951,865 หุ้น 
 มลูคา่หุ้นละ       1.00 บาท 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั   1,129,951,865 หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ    --- หุ้น 
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วาระที่ 9.  พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 ประธานมอบหมายให้ พลตํารวจโท ภาณ ุ เกิดลาภผล เสนอท่ีประชมุอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ต้องตามวาระ
เป็นรายบคุคล โดยในวาระนีพ้ลตํารวจโท ภาณ ุ  เกิดลาภผล ได้เชิญให้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน
ออกจากห้องประชมุ  
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 70,71 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14. กําหนดให้การ
ประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการใน
ขณะนัน้ โดยกรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก ทัง้นีก้รรมการท่ีครบวาระในปี 
2560 นีม้ีดงันี ้

1. นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ 
2. นายฉตัรชยั  แก้วบตุตา 
3. นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา 
4. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ 

ทัง้นีบ้ริษัทฯได้ประกาศในเว๊บไซด์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ เพ่ือเข้ารับการสรรหา 
เป็นกรรมการบริษัท เม่ือครบกําหนดเวลาแล้วปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเข้ามาท่ีบริษัทฯ และ
คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์แล้ว เสนอให้
เลือกตัง้กรรมการที่ต้องออก ตามวาระกลบัเข้ารับตําแหน่งอีกวาระ ประวตัิของกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับ
ตําแหน่งโดยสงัเขปปรากฎในสิง่ท่ีสง่มาด้วย 4 
มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและคําถาม 
คุณจริาภรณ์  อมรภัทรศิลป์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
 ในวาระนี ้ อยากให้เพ่ิมประสบการณ์การทํางานท่ีทําร่วมกบับริษัทมาตัง้แตปี่ไหน จํานวนก่ีปีโดยเฉพาะ
กรรมการอิสระ คณุวีระชยั ควรจะแจ้งวา่ได้เร่ิมงานในบริษัทตัง้แตเ่ม่ือใด และจดุเดน่สําคญัของผู้ถกูเสนอช่ือเป็น
กรรมการอิสระครัง้นีค้ือเร่ืองใดท่ีจะช่วยกําหนดทิศทางของบริษัท 
พล.ต.ภาณุ  เกดิลาภผล  
 คณุวีระชยั น่าจะร่วมงานกบับริษัทมาประมาณ 3 ปี โดยหน้าท่ีการงานก็จะมีความรู้ ด้านการตรวจสอบ 
ระบบบญัชี เพราะเน่ืองจากทํางานหลายท่ีแตเ่ป็นธุรกิจที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั ในการประชมุแตล่ะครัง้ก็จะมีความคิดเห็นท่ี
ดีให้บริษัทอยู่ในกรอบจริยธรรมท่ีดี ซึง่น่าจะเป็นประโยชน์ตอ่การทํางานของบริษัทฯ สว่นข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 
บริษัทฯก็จะนําไปปรับปรุง 
ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและลงมติเป็น
รายบคุคล 
 
9.1 นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกจิ 
มตทิี่ประชุม 
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ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

เห็นด้วย 800,669,754 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.56 
ไมเ่ห็นด้วย 20,050,559 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44 
งดออกเสียง 3,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
9.2  นายฉัตรชัย   แก้วบุตตา 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

เห็นด้วย 797,167,554 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.13 
ไมเ่ห็นด้วย 15,157,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.85 
งดออกเสียง 8,398,425 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.02 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
9.3  นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

เห็นด้วย 802,189,815 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.74 
ไมเ่ห็นด้วย 18,530,498 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.26 
งดออกเสียง 3,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
9.4  นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

เห็นด้วย 816,695,066 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.51 
ไมเ่ห็นด้วย 4,025,247 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.49 
งดออกเสียง 3,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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 พลตํารวจโท ภาณ ุ เกิดลาภผล เชิญกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าห้องประชมุอีกครัง้ 
 
วาระที่ 10. พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการปี 2560 
 ประธานมอบหมายให้ พล.ต.ท.ภาณ ุ  เกิดลาภผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการปี 2560 
 ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 15. กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน  
เงินรางวลั  เบีย้ประชมุ  บําเหน็จ  โบนสั  หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะ
พิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
คณะกรรม 
การสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้พิจารณาโดยคํานงึถงึความเหมาะสมเทียบเคียงกบับริษัทท่ีอยู่ใน
อตุสาหกรรมเดียวกนัและขนาด ธุรกิจใกล้เคียงกนัจงึเสนอคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 ดงันี ้

ค่าตอบแทน ปี 2560 ปี 2559 
ค่าตอบแทนรายเดือน   
  ประธานกรรมการ 120,000 120,000 
  รองประธานกรรมการ 75,000 75,000 
  กรรมการ 50,000 50,000 
  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไมไ่ด้คา่ตอบแทน ไมไ่ด้คา่ตอบแทน 
  กรรมการชดุย่อย   
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 
    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

25,000 25,000 

    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 25,000 25,000 
ค่าตอบแทนรายครัง้ ไมม่ ี ไมม่ี 
ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ ไมม่ ี ไมม่ี 

 
 ทัง้นีเ้สนอให้กําหนดโบนสักรรมการของปี 2560 ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1 ของเงินปันผลท่ีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
ในกรณีท่ีจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีจา่ยเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั 
ทัง้นีโ้บนสักรรมการต้องไมเ่กิน 5,000,000 บาท และจะจ่ายเม่ือมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ 
ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 820,726,668 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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งดออกเสียง 2,791 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 11. พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีปี 2560 
 ประธานมอบหมายให้นายวินยั  วิทวสัการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอท่ีประชมุอนมุตัิ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีปี 2560 
 ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ  29. กําหนดให้พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่ตรวจ สอบ
บญัชี โดยท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจาก คณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ 
ความเป็นอิสระและผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี  จงึเสนอผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบี
เอเอส จํากดั ตามรายช่ือดงันี ้
นายบญุเลิศ กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน   5339  และ/หรือ 
นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน   3442 และ/หรือ 
น.ส.สกณุา แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน    4906 
 และเสนอให้พิจารณากําหนดคา่ตอบแทน คา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2560 จํานวน  
5,200,000 บาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากคา่สอบบญัชีปี 2559 จํานวน 2,400,000 บาท เน่ืองจาก 

1. จํานวนบริษัทย่อยท่ีเพ่ิมขึน้จากเดิมปี 2559 มีบริษัทย่อยจํานวน 3 บริษัท แตใ่นปี 2560 มีบริษัทย่อยทัง้หมด 
จํานวน 6 บริษัท 

2. ปริมาณงานของบริษัทย่อย เช่น บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดบับลิวพี ซึง่มีพอร์ตลกูหนีท่ี้โตขึน้กวา่เดิม 
3. จากการที่บริษัทได้รับอนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือหุ้นในบริษัทเงินทนุกรุงเทพธนาทร จํากดั 

(มหาชน) ได้ร้อยละ 100 และบริษัทได้เข้าไปถือหุ้นในบีฟิทแล้วจํานวนร้อยละ 36.35 ทําให้ต้องโอนธุรกิจให้
บริษัทย่อยและจดัตัง้เป็นกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ซึง่จะต้องทําตามระเบียบปฏิบตัิของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ท่ีจะต้องจดัทํางบตรวจสอบคร่ึงปีของบริษัทและบริษัทย่อย จงึทําให้ปริมาณงานของผู้สอบบญัชีเพ่ิม
มากขึน้ 

ผู้ ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะ 
คุณจริาภรณ์  อมรภัทรศิลป์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 
 ควรมีรายละเอียดวา่เป็นคา่ตรวจสอบปกติเท่าใด คา่ตรวจบญัชีท่ีไปควบรวม และคา่บริการอื่นๆเป็นเท่าใด 
ซึง่จะได้ชดัเจนและเปรียบเทียบกบัปีก่อน รวมทัง้แสดงให้เหน็วา่เพ่ิมขึน้จากสว่นใดจํานวนเท่าใด 
ประธาน 
 ขอบคณุผู้ ถือหุ้น และครัง้หน้าจะมีรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ 
คณุวินยั  วิทวสัการเวช ตอบคําถามเพ่ิมเติม 
 เน่ืองจากปริมาณงานมากและธุรกิจการเงินซบัซ้อนขึน้ บริษัทได้สอบถามไปยงัผู้สอบบญัชี 4 รายใหญ่ แต่
ไมไ่ด้คําตอบ และคณะกรรมการตรวจสอบโดยละเอียดแล้ว สว่นรายละเอียดคราวหน้าจะเพ่ิมเติมให้ 
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ในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีปี 2560  ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

เห็นด้วย 788,254,943 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.04 
ไมเ่ห็นด้วย 32,040,377 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.90 
งดออกเสียง 433,852 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 12. พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 
 -ไมม่ี- 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะและซกัถาม โดยมีผู้ ถือหุ้นเสนอแนะซกัถามดงันี ้
ผู้ถือหุ้น:  จากการที่รัฐบาลสง่เสริม นาโนไฟแน้นซ์และพิโก้ไฟแน้นซ์เพ่ือขจดัหนีน้อกระบบ  จะก่อให้เกิดผลกระทบ
กบับริษัทในเชิงบวกและเชิงลบอย่างไร และมีผลกระทบเป็นร้อยละเท่าไร 
ประธาน: บริษัทมีสินเช่ือนาโนไฟแน้นซ์อยู่น้อย จะมีผลกระทบน้อยเมื่อเทียบกบัขนาดของบริษัท เพราะพิจารณา
ความเสี่ยง พอร์ตของนาโนไฟแน้นซ์มีประมาณ 50 ล้านบาท หรือน้อยกวา่ร้อยละ 1  
คุณนฤชติ  แต่งสวน: จากวาระท่ี 2 เร่ืองงบการเงิน อยากทราบวา่การคมุหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู ทําไมลดลงใน
ขณะท่ีพอร์ตสินเช่ือใหญ่ขึน้รายได้มากขึน้ เกิดจากสาเหตอุะไรเป็นหลกัและจะคาดหวงักบัเหตกุารณ์แบบนีใ้นปีนีไ้ด้
อย่างไร 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: บริษัทเปิดสาขาเพ่ือดแูลลกูค้ามากขึน้ การท่ีสาขาอยู่ใกล้ชิดลกูค้ามากขึน้ สง่ผลอย่างมี
สาระสําคญัทําให้คณุภาพลกูหนีด้ีขึน้ สามารถเข้าช่วยเหลือลกูค้าได้ทนัท่วงที ทัง้นีบ้ริษัทก็มีแผนท่ีจะดแูลลกูค้าให้
ใกล้ชิดแบบนีต้อ่ไป เพ่ือให้ลกูค้าประทบัใจในบริการ พร้อมทัง้ดแูลความเสี่ยงของบริษัทไปด้วย  
คุณนฤชติ  แต่งสวน: มีลกูค้าจํานวนมากหรือไมท่ี่เปลี่ยนใจไปใช้บริการสถาบนัการเงินท่ีให้ loan to value ท่ี
มากกวา่หรือคิดดอกเบีย้น้อยกวา่ มาปิดบญัชีกบับริษัทและเป็นเร่ืองท่ีบริษัทกงัวลหรือไม ่ เพราะเหมือนเป็นสินค้า
ทดแทน 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: หากท่านผู้ ถือหุ้นหมายถงึเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล บริษัทดแูลลกูต้าใกล้ชิดทกุรายไมว่า่จะ
ได้รับเงินสนบัสนนุ หรือขาดสภาพคลอ่ง บริษัทก็จะดแูลลกูค้าใกล้ชิด ในสว่นท่ีจะเป็นสินค้าทดแทนกนัหรือไมน่ัน้ คิด
วา่ความต้องการเงินเกิดขึน้ตลอดเวลา ซึง่อาจจะมีความต้องการเงิน มีเงินเป็นกระแสเงินสดท่ีหมนุเวียน ซึง่คิดวา่
ความต้องการเงินน่าจะมีมากกวา่นัน้ 
คุณนฤชติ  แต่งสวน: จากการประชมุวิสามญัคราวก่อน เคยแจ้งท่ีประชมุไว้วา่จะไมเ่น้นเร่ืองการเปิดสาขา อยาก
ทราบวา่จะเน้นเร่ืองอะไรเป็นพิเศษ 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: บริษัทไมไ่ด้เน้นเร่ืองการขยายสาขา แตไ่มไ่ด้หมายความวา่จะหยุดขยาย บริษัทก็จะมีแผน
ระยะกลาง ระยะยาว และกจ็ะมีการขยายสาขาเพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ไมว่า่จะเป็นการขยายกิจการ 
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ดแูลพอร์ต ดแูลลกูค้าอย่างใกล้ชิด ทกุปีก็จะขยายสาขาประมาณ 200-300 สาขา และจะเน้นการพฒันาคณุภาพ
สาขา เพ่ือให้สาขามีคณุภาพมากขึน้รองรับการเติบโตท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 
คุณนฤชติ  แต่งสวน: ยอดเฉลี่ยการในปลอ่ยสินเช่ือตอ่สาขาเก่า สาขาใหม ่ใน 1 ปี ปลอ่ยสินเช่ือเฉลี่ยได้เท่าไร และ
ยอดปลอ่ยสินเช่ือใหมข่องปี 2559 เป็นเท่าไร 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: เน่ืองจากสาขาของบริษัทตัง้อยู่ในพืน้ท่ีตา่งกนั ศกัยภาพในพืน้ท่ีแตล่ะพืน้ท่ีกไ็มเ่ท่ากนั การวดั
ยอดเฉลี่ยนัน้อาจจะไมต่อบโจทย์ แตบ่ริษัทก็มีการตัง้ KPI ให้แตล่ะสาขา ซึง่ดจูากผลงานแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้ และในปีนีบ้ริษัทมีระบบการทํางานท่ีเข้มแข็ง ก็คาดวา่สาขาก็จะสามารถสร้างผลงานได้ตามเป้าหมาย สว่น
ยอดปลอ่ยสินเช่ือใหมป่ระมาณ 20,000 ล้านบาท  
คุณนฤชติ  แต่งสวน: ประโยชน์จากการซือ้บีฟิทท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ 
อยากทราบวา่ยงัมีความไมช่ดัเจนอยู่อีกหรือไม ่ ซึง่ พรบ. เร่ืองดอกเบีย้ได้ประกาศแล้ว คาดวา่บริษัทน่าจะได้เปรียบ
คูแ่ข่ง เพราบริษัทมีใบอนญุาตสามารถรับเงินฝากได้ 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: บริษัทก็ติดตามข่าวสารและความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ ไมว่า่จะเป็นสภาพตลาด กฎหมาย 
ข้อบงัคบัตา่งๆอย่างใกล้ชิด และดแูลบริษัทให้เติบโตไปอย่างมีรูปแบบ การร่วมงานกบับีฟิทก็เพ่ือรองรับการเติบโตใน
รูปแบบท่ีมรีะบบระเบียบแบบแผนมากขึน้ และดแูลให้บริษัทอยู่ในสภาวะท่ีจะแข่งขนัได้ 
คุณนฤชติ  แต่งสวน: ธุรกิจการซือ้หนี ้ คิดวา่ปีนีว้างแผนจะซือ้หนีเ้ข้ามาบริหารเป็นจํานวนเท่าใด และท่ีจะได้รับ
ชําระเป็นเท่าใด และยอดคงเหลือ ณ สิน้ปีจะเป็นเท่าใด 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: ปีนีบ้ริษัทก็ยงัคงมีแผนลงทนุในการซือ้หนี ้ โดยเตรียมเงินไว้ประมาณ 1-3 พนัล้านบาท และ
ยอดท่ีคาดจะปิดสิน้ปีประมาณ 3-4 พนัล้านบาท 
ผู้ถือหุ้น: หนีเ้สียท่ีซือ้มานีจ้ะเป็น หนีท่ี้มีหลกัประกนัหรือไม่ และเป็นหลกัประกนัประเภทใด 
ประธาน: บริษัทจะซือ้หนีเ้สียเฉพาะท่ีมีหลกัประกนั ซึง่หลกัประกนัสว่นใหญ่จะเป็นอสงัหาริมทรัพย์ 
คุณชยานุช  กัณหปกรณ์: ความคืบหน้าของการครอบงํากิจการของบริษัทเงินทนุ กรุงเทพธนาทร และแหลง่เงินทนุ
ของบริษัทมีก่ีแหลง่ อะไรบ้าง และสดัสว่นการกู้ ยืมเป็นอย่างไร 
ประธาน: การเข้าครอบงําบีฟิทนัน้ บริษัทได้แจ้งแล้ววา่บริษัทถือครองอยู่ร้อยละ 36.35 และในขณะนีกํ้าลงัทําคํา
เสนอซือ้อยู่ยงัไมเ่สร็จสิน้ ซึง่ยงัไมท่ราบผล ซึง่การทําคําเสนอซือ้จะสิน้สดุวนัท่ี 24 เมษายน นี ้สว่นแหลง่เงินทนุ ก็จะมี
ธนาคาร หุ้นกู้และตัว๋แลกเงินอายไุมเ่กิน 270 วนั และสดัสว่นการกู้ ยืมนัน้เป็นหุ้นกู้ประมาณร้อยละ 60 ธนาคาร
ประมาณร้อยละ 20-25 ท่ีเหลอืจะเป็นตัว๋แลกเงิน 
คุณภาวนา   ธงรัตนะ: สืบเน่ืองจากการประชมุวิสามญั เหตผุลหนึง่ท่ีเข้าครอบงําบีฟิท ตือต้นทนุทางการเงิน อยาก
ทราบวา่ปีนีบ้ริษัทคาดหวงัวา่ การเข้าถือหุ้นบีฟิทอย่างมีนยั จะสง่ผลตอ่ต้นทนุทางการเงินของบริษัทดีกวา่ปีก่อน
เพียงใด 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: สําหรับในปีนี ้คาดวา่ต้นทนุทางการเงินจะลดลงอย่างมีสาระสําคญั แตใ่นระยะยาวเช่ือวา่จะดี
ขึน้ มีประสทิธิภาพมากขึน้  
คุณภาวนา  ธงรัตนะ: สําหรับกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทสามารถนําต้นทนุทางการเงินของ
บริษัทลกูมาปลอ่ยสินเช่ือของบริษัทแมไ่ด้หรือไม่ 
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คุณธิดา  แก้วบุตตา: ไมส่ามารถทําได้ แตโ่ดยรวมบริษัทมีแผนธุรกิจท่ีจะทําให้เติบโตควบคูก่นัไป 
คุณภาวนา ธงรัตนะ: เม่ือมีคูแ่ข่งท่ีเข้ามาในธุรกิจมากขึน้ ทัง้ท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์และท่ีกําลงัจะเข้าตลาด
หลกัทรัพย์   บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจในปีนีอ้ย่างไร บริษัทมีแผนกลยทุธ์อย่างไร พอร์ตสินเช่ือจะมีสดัสว่น
อย่างไร เพ่ือให้ความสามารถในการทํากําไรยงัเติบโตตอ่เน่ือง 
ประธานมอบหมายให้คณุฉตัรชยั  แก้วบตุตา เป็นผู้ตอบคําถาม 
คุณฉัตรชัย  แก้วบุตตา: การบริหารบริษัทจะเปรียบเสมือนการขบัรถ ในฐานะคนขบัท่ีนัง่อยู่ด้านหน้าก็จะมองเข็ม
ไมล์ท่ีประกอบด้วยสดัสว่นตา่งๆ พนกังานและบคุคลในองค์กรก็คือเข็มไมล์  แตจ่ะมองแตเ่ข็มไมล์ไมไ่ด้ ต้องมองจาก
กระจกหน้า กระจกหลงั กระจกข้างซ้ายขวา เพ่ือตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบด้านวา่จะมีอะไรปรากฎขึน้บ้าง และใน
ถนนท่ีขบัไปนัน้ เป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะมีแตถ่นนท่ีเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ท่ีตรงไปตลอด ไมม่ีทางโค้งทางแยก ในฐานะคนขบัรถ
ท่ีดี สิ่งท่ีจะต้องพิจารณาคือ ข้างหน้าจะพบกบัอะไรบ้าง เม่ือเจอทางโค้งสิ่งท่ีคนขบัต้องทําคือ ลดความเร็วไมใ่ช่เร่ง
ความเร็ว และถ้ามองถงึการขยายธุรกิจของบริษัทนัน้ยงัมีศกัยภาพอีกมาก แตเ่ฉพาะกําลงัเคร่ืองยนต์หรือ
ความสามารถในการขบัอย่างเดียวไมพ่อ องค์ประกอบสําคญัก็คือ สภาพทางข้างหน้า หากเป็นทางโค้งก็ต้องลด
ความเร็ว ซึง่อาจจะทําให้ถงึท่ีหมายช้านิดหน่อย แตค่วามปลอดภยัยัง่ยืน ก็เหมือนความปลอดภยัของเงินลงทนุท่ีท่าน
ผู้ ถือหุ้น ดงันัน้บริษัทจะยงัคงรักษาอตัราความก้าวหน้าเติบโตให้อยู่ประมาณนี ้ สว่นคูแ่ข่งจะมีกลยทุธ์ในการดําเนิน
ธุรกิจนัน้ บริษัทกจ็ะนํามาพิจารณาบ้าง แตจ่ะดอูงค์ประกอบภายในของบริษัทมากกวา่ และสิ่งท่ีบริษัทจะต้องทําคือ
การรักษาการเติบโตในอตัรานีต้อ่ไป 
คุณภาวนา  ธงรัตนะ: คิดวา่สดัสว่นของพอร์ตบริษัทจะเป็นอย่างไร และกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทจะเป็นกลุม่
ไหน และมีลกูค้าจํานวนมากน้อยเพียงใดท่ีย้ายจากบริษัทไปหาคูแ่ข่งและเหตผุลท่ีไปคืออะไร 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: ในสดัสว่นพอร์ตนัน้ บริษัทก็จะยงัคงสดัสว่นของพอร์ตไว้แบบเดิม โดยสดัสว่นหลกัจะเป็นรถ 4 
ล้อ เพราะการดแูลจดัการง่าย มีประสิทธิภาพและจะสง่ผลดตีอ่บริษัท นอกจากนีก้็ยงัมีประเภทรถจกัรยานยนต์ ท่ีดิน 
และนาโนไฟแน้นซ์นิดหน่อย โดยคาดวา่สิน้ปีนี ้ สดัสว่นของพอร์ตก็จะยงัคงเหมือนเดิม โดยจะโตไปทกุอย่างพร้อมๆ
กนั  สว่นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทก็คือใครก็ตามท่ีต้องการใช้เงิน โดยท่ีจะใช้จดุแข็งของบริษัทคือตอบสนอง
ความต้องในการใช้เงินลกูค้าอย่างรวดเร็ว ไมยุ่่งยากกบัลกูค้าในจดุท่ีบริษัทสามารถควบคมุความเสี่ยงได้ และลกูค้าท่ี
ย้ายไปหาคูแ่ข่งมีไมม่าก  
คุณภาวนา  ธงรัตนะ: แผนการลงทนุในตา่งประเทศเป็นอยา่งไร 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: บริษัทลงทนุในตา่งประเทศมาระยะหนึง่ ในปีนีพ้อร์ตลกูค้าในตา่งประเทศก็จะคอ่ยๆขยายตวั
เพ่ิมขึน้ในความเสี่ยงท่ีบริษัทรับได้ คาดวา่สิน้ปีนี ้ พอร์ตลกูค้าในประเทศเมียนมาร์น่าจะอยูป่ระมาณ 2-3 พนัล้าน 
ผู้ ถือหุ้น: ในประเทศเวียตนามมีเร่ิมปลอ่ยไปบ้างหรือยงั 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: ในประเทศเวียตนามก็กําลงัสํารวจตลาดอยู่ ถ้ามีความคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 
คุณนฤชติ  แต่งสวน: ในเร่ืองเงินให้กู้ ยืมในการซือ้ลกูหนี ้ มียอดลกูหนี ้ 2,309 ล้านบาท เป็นยอดลกูหนีท่ี้ซือ้มาคิด
เป็นก่ีเปอร์เซน็ต์ของมลูหนีท้ัง้หมด และเป็นหนีท่ี้มีหลกัประกนัใช่หรือไม ่
คุณธิดา  แก้วบุตตา: เน่ืองจากเป็นข้อมลูทางเทคนิคของบริษัทอีกทัง้ยงัเก่ียวพนักบัสถาบนัการเงินอื่น จงึไม่
สามารถตอบคําถามนีไ้ด้  
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ประธาน: ในการซือ้หนีป้ระเภทนีเ้ป็นการประมลูซือ้มา จงึเป็นความลบัทางธุรกิจที่ไมส่ามารถเปิดเผยได้ แตป่กติ
บริษัทจะดวูา่ต้นทนุท่ีบริหารจดัการหากประมลูซือ้มาแล้วจะขาดทนุก็จะไมซ่ือ้ อยู่ในอตัราสว่นท่ีเม่ือดกูระแสเงินสด
แล้วน่าจะกําไร และเป็นหนีท่ี้มหีลกัประกนัทกุรายการ 
คุณนฤชติ  แต่งสวน: บริษัทมีสว่นแบ่งในการซือ้หนีค้ิดเป็นก่ีเปอร์เซน็ต์ 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: ในการประมลูหนีข้องสถาบนัการเงินนัน้ ทางสถาบนัการเงินกไ็มไ่ด้แจ้งวา่ยอดทัง้หมดเป็น
เท่าไร ทําให้บริษัทจงึไมม่ีข้อมลู 
ผู้ถือหุ้น: ในประเทศเมียนมาร์มีสดัสว่นการขยายตวัสงูมาก อยากทราบวา่การปลอ่ยสินเช่ือในเมียนมาร์เป็นลกัษณะ
ใด ปลอ่ยเองหรือผ่านตวัแทนอืน่ และมีอะไรเป็นหลกัประกนั 
คุณธิดา  แก้วบุตตา: ในประเทศเมียนมาร์ บริษัทมีพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นผู้ขายรถแทรกเตอร์ คโูบต้า ซึง่จะร่วมกนั
สนบัสนนุประชาชนเมียนมาร์ท่ีต้องการซือ้รถแทรกเตอร์ไปประกอบกิจการ และหลกัทรัพย์ท่ีคํา้ประกนัก็คือรถ
แทรกเตอร์ท่ีบริษัทสนบัสนนุโดยพนัธมิตรทางธุรกิจนําแทรกเตอร์มาคํา้ต่อกบับริษัท 
 ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้เสนอแนะและซกัถาม  พร้อมทัง้กลา่วปิดประชมุเมื่อเวลา 11.10 น.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 (นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ) 

 ประธานที่ประชุม 

  

 (นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์) 

 เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทกึการประชุม 



 

 
 

สารสนเทศเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงขัน้ตอนและวิธีการปรบัโครงสรา้งกิจการ 
ในการโอนกิจการบางส่วนมายงับริษทัย่อยของบริษทั ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน) 

 

ตามทีท่ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่8 
มนีาคม 2560 ไดม้มีตอินุมตัแิผนการปรบัโครงสรา้งกจิการ ซึง่ประกอบดว้ย การโอนธุรกจิสนิเชื่อแบบมหีลกัประกนัของ
บรษิทัมายงับรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์2014 จ ากดั (“ศรีสวสัด์ิ 2014”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย เพื่อเปลีย่นการประกอบธุรกจิ
ของบริษัทเป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นเพื่อการมีอ านาจควบคุมในกิจการอื่นเพียงอย่างเดียว (Non-
Operating Holding company) ตามแผนการจดัตัง้กลุ่มธุรกจิทางการเงนิของบรษิทัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัแบบรวมกลุ่ม 
(Consolidated Supervision) ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าถือหุ้นในบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ ากดั 
(มหาชน) เกนิร้อยละ 10 ทีอ่นุญาตโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และการปรบัโครงสร้างการประกอบธุรกจิภายในกลุ่ม
บรษิทั เพื่อใหโ้ครงสรา้งการด าเนินงานเกดิความชดัเจน ขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และสรา้งโอกาสในการขยาย
ธุรกิจสนิเชื่อเพื่อการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการหรอืบุคคลที่
คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายเป็นผู้ก าหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอยีดเงื่อนไข รวมถึงด าเนินการต่างๆ ตามที่
จ าเป็นและสมควรในการปรบัโครงสรา้งกจิการดงักล่าวเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทั  

เน่ืองจากคณะกรรมการไดพ้จิารณาขอ้เทจ็จรงิต่างๆ รวมถงึเพื่อใหก้ารปรบัโครงสรา้งกจิการเป็นไปตามกฎเกณฑห์รอืบท
บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และเพื่อหลกีเลีย่งผลกระทบใดๆ ทีอ่าจสง่ผลต่อการด าเนินการปรบัโครงสรา้ง
กิจการ หรือท าให้การปรับโครงสร้างกิจการเกิดข้อขัดข้อง หรือเกิดภาระและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม 2560 จงึไดพ้จิารณารายละเอยีดของแผนการปรบัโครงสรา้ง
กจิการในสว่นของการโอนธุรกจิสนิเชื่อแบบมหีลกัประกนัมายงัศรสีวสัดิ ์2014 รวมถงึพจิารณาเงนิทุนทีจ่ าเป็นต้องใชใ้นศรี
สวสัดิ ์2014 เพื่อรองรบัการโอนธุรกจิตามขอ้ก าหนดของหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการโอนกจิการบางส่วนใหแ้ก่กนั
ของบรษิัทมหาชนจ ากดั หรอืบรษิัทจ ากดั เพื่อการยกเว้นรษัฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่ เกี่ยวขอ้งของกรมสรรพากร 
(Partial Business Transfer หรือ “PBT” ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "การโอนกิจการบางส่วนภายใต้หลกัเกณฑ์ของ
กรมสรรพากร") โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส าคญั และมีมติเหน็ควรให้น าเสนอต่อที่
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่22 มถุินายน 2560 เพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิาร
เปลีย่นแปลงขัน้ตอนและวธิกีารปรบัโครงสรา้งกจิการในสว่นของการโอนกจิการบางสว่นมายงับรษิทัย่อย ดงันี้  

1. การปรบัโครงสรา้งกิจการโดยการโอนธรุกิจบางส่วนมายงัศรีสวสัด์ิ 2014 

ภายใต้แผนการจดัตัง้กลุ่มธุรกจิทางการเงนิตามที่บรษิัทได้เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ( “ตลาด
หลกัทรพัยฯ์”) เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2560 นัน้ บรษิทัจะด าเนินการโอนธุรกจิสนิเชื่อแบบมหีลกัประกันทุกชนิด 
ซึง่รวมถงึการโอนสญัญา ทรพัยส์นิและหนี้สนิทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งและทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิดงักล่าว รวมถงึสาขา
ทัง้หมดของบรษิทัและบุคลากรทีจ่ าเป็นในการด าเนินธุรกจิ มายงัศรสีวสัดิ ์2014 ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 97 ของหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด เพื่อเปลีย่นการประกอบธุรกจิของบรษิทัเป็นบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิโดย
การเขา้ถอืหุน้เพื่อการมอี านาจควบคุมในกจิการอื่นเพยีงอย่างเดยีว (Non-Operating Holding company) โดยที่
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่8 มนีาคม 2560 ไดม้มีตอินุมตัิแผนการปรบัโครงสรา้งกจิการในส่วน
ของการโอนกจิการบางสว่นไว ้ดงันี้ 

แผนการปรบัโครงสรา้งกิจการ-เดิม 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 



 

 
 

 บรษิัทจะด าเนินการโอนธุรกิจสินเช่ือแบบมีหลกัประกนัทุกชนิด ซ่ึงรวมถึงการโอนสญัญา ทรพัยสิ์น
และหน้ีสินทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องและท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจดงักล่าว รวมถึงสาขาทัง้หมดของบริษทั
และบุคลากรท่ีจ าเป็นในการด าเนินธรุกิจ มายงัศรีสวสัด์ิ 2014 ซึง่เป็นบรษิทัย่อย โดยบรษิทัคาดว่าการ
โอนธุรกิจดังกล่าวจะกระท าในคราวเดียวและเป็นไปตามเง่ือนไขการโอนกิจการบางส่วนภายใต้
หลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร 

อย่างไรกต็าม บรษิัทประสงคท์ี่จะเปลีย่นแปลงขัน้ตอนและวธิกีารปรบัโครงสรา้งกจิการในส่วนของการโอนกจิการ
บางสว่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัไิวข้า้งต้น ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑห์รอืบทบงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
และสอดคลอ้งกบัสภาพธุรกจิและสภาพคล่องของบรษิทั รวมถงึเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิสนิเชื่อของบรษิทัเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ลดภาระและค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึน้จากการโอนธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทและผู้ถือหุ้น โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

แผนการปรบัโครงสรา้งกิจการ-ใหม ่

 บรษิทัจะโอนขายลกูหนี้สนิเชื่อแบบมหีลกัประกนัประเภทสญัญาเงนิใหกู้ย้มืใหแ้ก่ศรีสวสัดิ ์2014   

 ภายหลงัการโอนขายลูกหน้ีประเภทสญัญาเงนิใหกู้ย้มืใหแ้ก่ศรสีวสัดิ ์2014 บรษิทัจะโอนธุรกจิสนิเชื่อแบบมี
หลกัประกนัส่วนทีเ่หลอื ซึง่ประกอบดว้ย ลูกหนี้สนิเชื่อแบบมหีลกัประกนัประเภทสญัญาเช่าซื้อ พรอ้มดว้ย
ทรพัยส์นิและหนี้สนิอื่นที่เกีย่วขอ้งทีส่ามารถโอนไดโ้ดยไม่ขดัต่อกฎเกณฑห์รอืบทบงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถึง
สาขาทัง้หมดของบรษิัทและบุคลากรทีจ่ าเป็นในการด าเนินธุรกจิดงักล่าวให้แก่ศรสีวสัดิ ์2014 ตามเงื่อนไข 
การโอนกจิการบางสว่นภายใตห้ลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร 

 
อย่างไรกด็ ีในกรณีทีม่เีหตุการณ์ทีอ่าจกระทบต่อแผนการปรบัโครงสรา้งกจิการของบรษิทั หรอืมกีารเปลีย่นแปลงที่
จ าเป็นอื่นๆ บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จ ัดการ คณะกรรมการ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้จ ัดการหรือ
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ด าเนินการทบทวนปรบัเปลีย่นแผนการ และ/หรอื ขัน้ตอนการปรบัโครงสรา้งกจิการ
ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการ
ด าเนินการปรบัโครงสร้างของกิจการ หรอืเพื่อให้การด าเนินการปรบัโครงสร้างของกจิการมคีวามคล่องตัว โดย
ค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั  
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการปรบัโครงสรา้งกิจการ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีบ่รษิทัจะโอนมายงัศรสีวสัดิ ์2014 มมีลูค่าทางบญัชปีระมาณ 14,109 
ลา้นบาท ประกอบดว้ย สนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งประมาณ 18,487 ลา้นบาท และหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งประมาณ 4,378 ลา้น
บาท ทัง้นี้ เน่ืองจากการโอนขายลูกหนี้สนิเชื่อแบบมหีลกัประกนัประเภทสญัญาเงนิใหกู้ย้มื ซึง่ ณ วนัที ่31 มนีาคม 
2560 มจี านวนประมาณ 13,082 ลา้นบาท ถอืเป็นการขายหรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิตามประมวลรษัฎากร บรษิทัคาดว่า
จะมภีาระภาษทีีเ่กีย่วขอ้งเกดิขึน้ประมาณ 4 ลา้นบาท 

ส าหรบัการโอนธุรกจิสนิเชื่อแบบมหีลกัประกนัสว่นทีเ่หลอื ซึง่ไดแ้ก่ ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ ทรพัยส์นิและหนี้สนิอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ามารถโอนไดโ้ดยไม่ขดัต่อกฎเกณฑ์หรอืบทบงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถึงสาขาทัง้หมดและบุคคลากรที่
จ าเป็นในการด าเนินธุรกจิ คาดว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกจิการบางส่วนภายใต้หลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร 
ซึง่จะไม่มคี่าใชจ้่ายทางภาษีเกดิขึน้ (เวน้แต่ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลหากมกี าไรจากการโอน) โดยมูลค่าการโอนกจิการ



 

 
 

สว่นทีเ่หลอืจะเท่ากบัราคายุตธิรรมของทรพัยส์นิสทุธทิีโ่อน ณ วนัโอนกจิการ ซึง่คาดว่าจะเป็นราคาประมาณ 1,027 
ลา้นบาท (อา้งองิจากงบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 ประกอบดว้ย สนิทรพัยท์ีจ่ะท าการ
โอนประมาณ 5,405 ลา้นบาท และหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งประมาณ 4,378 ลา้นบาท) อย่างไรกต็าม มลูค่าการโอนกจิการที่
เกดิขึน้จรงิจะขึน้อยู่กบัช่วงเวลาที่ท าการโอนและมูลค่ายุติธรรมของทรพัย์สนิและหนี้สนิ ณ วนัทีท่ าการโอนธุรกจิ 
โดยก่อนวนัรบัโอนกจิการ ศรสีวสัดิ ์2014 จะตอ้งด าเนินการเพิม่ทุนช าระแลว้อย่างน้อยใหเ้ท่ากบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ทีจ่ะรบัโอนจากบรษิทั โดยบรษิทัจะเขา้ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้จ านวน ซึง่ภายหลงัการเพิม่ทุนดงักล่าวแลว้ 
บรษิทัจะถอืหุน้ในศรสีวสัดิ ์2014 ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

การด าเนินธรุกิจของบริษทัภายหลงัการปรบัโครงสรา้งกิจการ 

ภายหลงัการปรบัโครงสร้างกจิการแล้วเสรจ็ บรษิัทจะหยุดใหบ้รกิารสนิเชื่อใหม่ และจะเปลี่ยนชื่อเป็น “บรษิัท ศรี
สวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)” ทีด่ าเนินธุรกจิโดยการเขา้ถอืหุน้ในบรษิทัอื่นเพยีงอย่างเดยีว โดยบรษิทัจะยงัคง
สถานะเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามเกณฑ์ของบรษิัทที่ประกอบธุรกจิโดยการถือหุ้น (Holding 
Company) โดยมศีรสีวสัดิ ์2014 ซึง่เป็นผูร้บัโอนธุรกจิสนิเชื่อมาด าเนินงานแทนบรษิทัในฐานะบรษิทัแกน ซึง่บรษิทั
ไดด้ าเนินการแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัของบรษิทั เพื่อใหบ้รษิทัสามารถก ากบัดูแลและบรหิารจดัการกจิการบรษิทั
ย่อยเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ทัง้น้ี บรษิทัจะด ารงสดัส่วนการถือหุ้นในศรสีวสัดิ ์2014 มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจด
ทะเบยีนช าระแลว้ ไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีก่ฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งก าหนด เพื่อใหศ้รสีวสัดิ ์2014 มสีถานะเป็นบรษิทัแกน
ตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

การขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

การปรบัโครงสรา้งกจิการโดยการโอนกจิการบางสว่นใหแ้ก่ศรสีวสัดิ ์2014 เป็นการปรบัโครงสรา้งกจิการภายในกลุ่ม
บรษิัท จงึไม่มีผลกระทบที่มีนัยส าคญัต่อทรพัย์สนิรวมของกลุ่มบรษิัทแต่อย่างใด และรายการดงักล่าวไม่ถือเป็น
รายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีบ่รษิทัต้องปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีนในการ
ได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 (รวมทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัที่ได้รบั
ยกเว้นการปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่
เกีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตัขิอง
บรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) เน่ืองจากศรสีวสัดิ ์2014 ซึง่เป็น
ผูร้บัโอนกจิการ มสีถานะเป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 97 โดยมคีรอบครวัแกว้บุตตาถอืหุน้ส่วนที่
เหลอือกีรอ้ยละ 3 ของหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

อย่างไรกด็ ีการโอนกจิการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นการขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่
บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัใินเรื่องดงักล่าวในทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่8 มนีาคม 2560 
ทัง้นี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงวิธีการและขัน้ตอนการปรบัโครงสร้าง
กจิการดงักล่าว บรษิทัจงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะปฏบิตัติามขัน้ตอนการขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อกีครัง้หนึ่ง โดย
ก าหนดคะแนนเสยีงอนุมตัิไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน  



 

 
 

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่ศรีสวสัดิ ์2014 ตามแผนการปรบัโครงสร้างกิจการที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ จะเริ่ม
ด าเนินการภายหลงัจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารเปลีย่นแปลงขัน้ตอนและวธิกีารปรบัโครงสรา้งกจิการในส่วน
ของการโอนกจิการบางสว่นดงักล่าว  

 
2. ข้อมูลของบริษทัย่อยท่ีจดัตัง้ขึน้เพื่อรบัโอนกิจการบางส่วนจากบริษทั 

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร์ 2014 จ ากดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 16 สงิหาคม 2559 ดว้ยทุนจดทะเบยีนแรกเริม่จ านวน 
1,000,000 บาท โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อรบัโอนธุรกจิบางส่วนจากบรษิทัซึ่งมแีผนจะเปลีย่นสถานะเป็นบรษิทัที่
ด าเนินธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นเพื่อการมีอ านาจควบคุมในกจิการอื่นเพยีงอย่างเดียว  (Non-Operating Holding 
Company) เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลกัเกณฑ์การก ากบัแบบ
รวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย  

ขอ้มลูโดยสรุปของศรสีวสัดิ ์2014 แสดงไดด้งันี้ 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์2014 จ ากดั 

วนัจดัตัง้บรษิทั : 16 สงิหาคม 2559  

ทีต่ัง้บรษิทั : 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 บ ีชัน้ 15 ถนนพระราม 9 แขวง
หว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

วตัถุประสงคก์ารจดัตัง้ : เพื่อรองรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษัท จากนัน้จะด าเนินธุรกิจสินเชื่อแบบมี
หลกัประกนั  บรหิารสาขาของบรษิทั และใหบ้รกิารตดิตามหนี้ 

ทุนจดทะเบยีน : ทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 10,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท  

  ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารโอนกจิการบางสว่นเป็นไปตามเงือ่นไขการโอนกจิการบางสว่นภายใต้
หลกัเกณฑ์ของกรมสรรพากร ศรสีวสัดิ ์2014 จะต้องมทีุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่า
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิีจ่ะรบัโอนจากบรษิัท ณ วนัโอนกจิการ โดยบรษิัทคาดว่าราคา
โอนขายกิจการส่วนที่เหลอืจะเป็นราคาประมาณ 1,027 ล้านบาท (อ้างองิจากงบ
การเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560)   

ผูถ้อืหุน้ : ผูถ้อืหุน้ของศรสีวสัดิ ์2014 มจี านวน 4 ราย ดงันี้ 

  1) บมจ. ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 9,700 หุน้ รอ้ยละ 97 
  2) นายฉตัรชยั แกว้บุตตา 100 หุน้ รอ้ยละ 1 
  3) นางสาวดวงใจ แกว้บุตตา 100 หุน้ รอ้ยละ 1 
  4) นางสาวธดิา แกว้บุตตา 100 หุน้ รอ้ยละ 1 

คณะกรรมการบรษิทั : คณะกรรมการของศรสีวสัดิ ์2014 มจี านวน 5 ท่าน ดงันี้ 

1) นายฉตัรชยั แกว้บุตตา 
2) นางสาวดวงใจ แกว้บุตตา 
3) นางสาวธดิา แกว้บุตตา 
4) นายประยงค ์แสนนวล 



 

 
 

5) นายสมยศ เงนิด ารง 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา หรือ 
นางสาวธดิา แกว้บุตตา คนใดคนหนึ่ง ลงลายมอืชื่อร่วมกบันายสมยศ เงนิด ารง หรอื
นายประยงค์ แสนนวล คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของ
บรษิทั 

 
3. ขัน้ตอนการปรบัโครงสรา้งกิจการ 

3.1 บรษิทัจะจดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2560 ในวนัที ่22 มถุินายน 2560 เพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตักิารเปลีย่นแปลงขัน้ตอนและวธิกีารปรบัโครงสรา้งกจิการในส่วนของการโอนกจิการบางส่วนจากบรษิทั
มายงัศรสีวสัดิ ์2014 ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 97 ของหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

3.2 ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ศรสีวสัดิ ์2014 จะด าเนินการเพิม่ทุนเพื่อรองรับการโอนธุรกจิ 
โดยบรษิทัจะโอนขายลกูหน้ีสนิเชื่อแบบมหีลกัประกนัประเภทสญัญาเงนิใหกู้ย้มืใหแ้ก่ศรสีวสัดิ ์2014 

3.3 บริษัทจะด าเนินการโอนธุรกิจสนิเชื่อแบบมีหลกัประกนัส่วนที่เหลือ ซึ่งประกอบด้วย ลูกหนี้สินเชื่อแบบมี
หลกัประกนัประเภทสญัญาเช่าซือ้ พรอ้มดว้ยทรพัยส์นิและหนี้สนิอื่นทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ามารถโอนได้ไดโ้ดยไม่ขดั
ต่อกฎเกณฑห์รอืบทบงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึสาขาทัง้หมดของบรษิทัและบุคลากรทีจ่ าเป็นในการด าเนินธุรกจิ
ดงักล่าว ในราคายุตธิรรมของทรพัยส์นิและหนี้สนิ ณ วนัโอนกจิการ ซึง่คาดว่าจะเป็นราคาประมาณ 1,027 ลา้น
บาท (อ้างองิจากงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิัท ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2560) ทัง้นี้ บรษิัทสามารถยื่นขอ
ยกเวน้ภาษีที่เกีย่วขอ้งกบัการโอนธุรกจิส่วนที่เหลอืดงักล่าวต่อกรมสรรพากร หากการโอนธุรกจิเป็นไปตาม
เงื่อนไขการโอนกจิการบางสว่นภายใตห้ลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร 

3.4 ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งกจิการโดยการโอนกจิการบางส่วนใหแ้ก่ศรสีวสัดิ ์2014 แลว้เสรจ็ บรษิทัจะเปลีย่น
ลกัษณะการประกอบธุรกจิเป็นบรษิทัโฮลดิง้ ซึง่จะด าเนินธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่นเพยีงอย่างเดยีว 

3.5 การปรบัโครงสรา้งกจิการในสว่นของการโอนกจิการบางส่วนไปยงัศรสีวสัดิ ์2014 คาดว่าจะเริม่ด าเนินการและ
แลว้เสรจ็ภายในรอบระยะเวลาบญัช ี2560 

3.6 ภายหลงัการโอนกจิการบางส่วนให้แก่ศรสีวสัดิ ์2014 แล้วเสร็จ บรษิัทจะเริม่ด าเนินการปรบัโครงสร้างการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทัภายในกลุ่ม เพื่อใหโ้ครงสรา้งการด าเนินงานเกดิความชดัเจนและขจดัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อไป  

อย่างไรกด็ ีในกรณีทีม่เีหตุการณ์ทีอ่าจกระทบต่อแผนการปรบัโครงสรา้งของบรษิทั หรอืแผนการปรบัโครงสรา้งการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทัภายในกลุ่ม หรอืมกีารเปลีย่นแปลงทีจ่ าเป็นอื่นๆ บรษิทัอาจมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ 
คณะกรรมการ หรอื บุคคลทีก่รรมการผู้จดัการหรอืคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย ด าเนินการทบทวนปรบัเปลีย่น
แผนการ และ/หรือ ขัน้ตอนการปรบัโครงสร้างกิจการ และ/หรอื การปรบัโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัท
ภายในกลุ่ม ตามทีเ่หน็สมควร เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และเพื่อหลกีเลีย่งผลกระทบใดๆ ทีอ่าจจะกระทบกบั
การด าเนินการปรบัโครงสรา้งของกจิการหรอืการปรบัโครงสรา้งการประกอบธุรกจิของบรษิทัภายในกลุ่ม และเพื่อให้
การด าเนินการปรบัโครงสร้างของกิจการและการปรบัโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทภายในกลุ่มมีความ
คล่องตวั โดยค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั  

4. การก ากบัดแูลกิจการและการบริหารงาน 



 

 
 

การปรบัโครงสร้างกิจการในครัง้นี้ จะมีการโอนทรพัย์สนิและหนี้สนิที่เกี่ยวข้องกบัการให้บริการสนิเชื่อแบบมี
หลกัประกนัทุกประเภท ซึง่รวมถงึสาขาทัง้หมดของบรษิทั ผูบ้รหิารและพนกังานจากแผนกต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมายงัศรี
สวสัดิ ์2014 ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัจะถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมดภายหลงัการเพิม่
ทุนเพื่อรบัโอนกจิการ โดยบรษิทัจะยงัคงก ากบัดแูลรวมถงึเป็นผูก้ าหนดนโยบายการด าเนินธุรกจิของศรสีวสัดิ ์2014 
ด้วยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารหลกั  ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารชุดเดียวกบัที่เคย
บรหิารธุรกจิของบรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินธุรกจิจะเป็นไปดว้ยความต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ  

ทัง้นี้ ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งกจิการ โครงสรา้งการก ากบัดแูลกจิการและการบรหิารงานของกลุ่มบรษิทั บรษิทัจะ
ยงัคงมคีณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่นเดมิ โดย บมจ. ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ (ซึง่เดมิคอื บมจ. ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์
1979) จะก ากบัดแูลธุรกจิของบรษิทัย่อยต่างๆ ผ่านคณะกรรมการบรษิทั คณะผูบ้รหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ของบรษิทัย่อย ซึง่จะเป็นบุคคลทีบ่รษิทัในฐานะผูถ้อืหุน้ใหญ่เป็นผูเ้สนอแต่งตัง้ โดยคุณสมบตัขิองคณะกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิัทย่อยจะเป็นตามขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยจะยงัคงแนวทางการบรหิารธุรกจิด้วยความโปร่งใสตามแนวปฏบิตัขิองการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมถงึกฎเกณฑห์รอืกฎระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อน่ึง บรษิทัอาจพจิารณาปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการก ากบัดูแลกจิการและการบรหิารงานในอนาคต ตามความจ าเป็น
และเหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิ หากมกีารเริม่ด าเนินธุรกจิใหม่หรอืมกีารปรบัเปลีย่นแผนธุรกจิของบรษิทั 

5. ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการปรบัโครงสรา้งกิจการต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั 

การปรบัโครงสรา้งกจิการเพื่อเปลีย่นลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัเป็นบรษิทัที่ด าเนินธุรกจิโดยการเขา้ถอืหุน้
เพื่อการมอี านาจควบคุมในกจิการอื่นเพยีงอย่างเดยีว (Non-Operating Holding Company) ตามแผนการจดัตัง้กลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท เนื่องจาก
ศรสีวสัดิ ์2014 เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัจะถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมดภายหลงัการเพิม่
ทุนเพื่อรบัโอนกจิการ (ก่อนการโอนกจิการ บรษิทัถอืหุน้ในศรสีวสัดิ ์2014 ในสดัส่วนรอ้ยละ 97 ของหุน้ทีช่ าระแลว้
ทัง้หมด) ดงันัน้ ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในงบการเงินรวมของบรษิัทหลงัการโอนธุรกจิบางส่วน
ดงักล่าวจะไม่แตกต่างกบัฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานในงบการเงนิรวมของบรษิทัก่อนการโอนกจิการ เวน้
แต่จะมคี่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนกจิการเพิม่ขึน้ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าภาษอีากร เป็นตน้ 

6. ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการปรบัโครงสรา้งกิจการต่อผูถ้ือหุ้นของบริษทั 

เน่ืองจากบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของศรสีวสัดิ ์2014 ซึง่เป็นผูร้บัโอนกจิการจากบรษิทั อกีทัง้
ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานรวมของกลุ่มบรษิทัหลงัการปรบัโครงสรา้งจะไม่แตกต่างจากก่อนทีจ่ะมกีาร
ปรบัโครงสรา้งกจิการ เวน้แต่จะมคี่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโอนกจิการ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าภาษีอากร 
ซึง่คาดว่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 4 ลา้นบาท ดงันัน้ การปรบัโครงสร้างกจิการในครัง้นี้จงึไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถอืหุน้ของ
บรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

7. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการท ารายการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่5/2560 เมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม 2560 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเปลีย่นแปลงขัน้ตอน
และวิธีการปรบัโครงสร้างกจิการในส่วนของการโอนกจิการบางส่วนมายงับริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัท
พจิารณาแล้วเหน็ว่าการเปลี่ยนแปลงแผนดงักล่าวมคีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพธุรกจิและสภาพคล่องของ



 

 
 

บรษิทั เป็นไปเพื่อใหบ้รษิทัสามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขการเขา้ถอืหุน้ในสถาบนัการเงนิเกนิรอ้ยละ 10 ตามทีก่ าหนด
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้การด าเนินธุรกจิของบรษิัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดภาระและค่าใช้จ่ายที่อาจ
เกดิขึน้จากการโอนธุรกจิเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตใิห้น าเสนอ
แผนการปรบัโครงสรา้งกจิการดงักล่าวต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

8. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืกรรมการของบริษทัท่ีแตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการ
บริษทั 

- ไม่ม ี-  

9. เรือ่งอ่ืนๆ 

- ไม่ม ี-  

 



 

 
 

ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

นายวีระ   วีระกลุ 

อาย ุ 55 ปี 
ตําแหนง่ในบริษัท -- 
การถือหุ้นในบริษัท 0.02 (นบัรวมของคูส่มรส) 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร 

- 

คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปริญญาเอก Engineering Management, University of Missouri-Rolla, USA. 
การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
ไทย (IOD) 

DCP  Director Certification Program ปี 2558  
 

ประสบการณ์ทํางาน 2547-ปัจจบุนั   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟรีวิลล์ โซลชูัน่ส์ จํากดั 
2552-2558      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัธวณิช จํากดั 
 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั
หรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้นและออกเสียงลงคะแนน 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 
  การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั  โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร     
  ผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้
ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด 
จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลใน
การขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย  ในกรณีนี ้ให้คณะกรรมการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน หนึ่ง (1) 
เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 
 ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนงัสือนดัประชุม โดยระบุสถานที่ วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบวุา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่
น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) 
วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 
  สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวดัอนัเป็นที่ตัง้ที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ 
 
การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

 ข้อ 27. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบ
ห้า (25) คน หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุม และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
  ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด  เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง  จํานวนผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะมีผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ ให้การประชมุดงักลา่วเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะมีผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้
ทําการนดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสอืเชิญประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้
หลงันี ้จะครบองค์ประชมุหรือไมก็่ได้ 
  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือ
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธาน  ถ้าไมม่ีรองประธาน  หรือมีแต่ไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคน
ใดคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 
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 ข้อ 28. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้
เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไมม่ีสิทธิอออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ
และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
  (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอื่น 
   (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
   (ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ
บางส่วนที่สําคัญ  การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 
   (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
   (จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
   (ฉ) การเลกิบริษัท 
   (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
   (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 
   (ฌ) เร่ืองอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด 
 ข้อ 29. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้
  (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปี
ที่ผา่นมา 
  (2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
  (3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกําไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสาํรอง 
  (4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ 
  (5) พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
  (6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี 
  (7) กิจการอื่นๆ 
 
เร่ืองอื่นๆ 

 
 ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการที่ เก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการได้มาหรือ

จําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลกัเกณฑ์ที่กําหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ใช้บงัคบัในการทํารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจด

ทะเบียน หรือการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแตก่รณี ให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการตามที่ประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย 



 

 
 

 
ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ  การลงทะเบียน  การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 บริษัทจดัให้มีการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 ในวนัพฤหสับดีท่ี  22  มิถนุายน  2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง

เจ้าพระยาบอลรูม อาคารโรงแรมชัน้  2  โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค  เลขท่ี 247  ถ.รัชดาภิเษก  ดนิแดง  กรุงเทพ 10400  

หนังสือมอบฉันทะ 

 บริษัทฯ  ได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้
วา่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท   ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทน  โดยผู้ ถือหุ้นสามารถใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (เอกสารแนบ 7 ) 
 ทัง้นีใ้นกรณีต้องการหนงัสือมอบฉนัทะเพิ่มเตมิ แบบ ก. และ แบบ ค. ผู้ ถือหุ้นสามาถ Download แบบหนงัสือมอบฉนัทะ
ดงักล่าวได้ท่ี www.meebaanmeerod.com  
วธีิมอบฉันทะ 

1. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียว ดงันี  ้
ก. ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึง่เทา่นัน้ 
ข. ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฎช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ได้จากทัง้ 3 แบบ 
2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่บรรลนิุตภิาวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึง่ โดยกาเคร่ืองหมายพร้อมระบรุายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะ
มอบฉนัทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระตามท่ีบริษัทระบ ุโดยเลือกเพียงบคุคลเดียวให้เป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉนัทะ เพ่ือให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

-   ผู้มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ 
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบั
จํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะน้อยกว่าจํานวนท่ีตนถืออยู่ได้ เว้นแตเ่ป็นคสัโตเดียน (Custodian) ท่ีผู้ ถือ
หุ้นซึง่ผู้ลงทนุต่างประเทศและถกูแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 
เอกสารท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม   

 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
 -   กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง  ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอาย ุ เช่น  บตัร
ประจําตวัประชาชน  บตัรประจําตวัข้าราชการ  ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดนิทาง หากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ให้ย่ืน
หลกัฐานประกอบด้วย 
 -   กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ   

1)   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.  แบบใดแบบหนึง่ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน  และลง
ลายมือช่ือผู้  มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ   

     2)   สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นท่ีได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง  
     3)   เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบุิคคล 
 -   กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าประชมุด้วยตนเอง 
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1)   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

      2)   สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสําเนา  โดยผู้แทนนิตบิุคคล 
      3)   เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิตบิุคคล   
  -   กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

1)   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่กรอกข้อมลูถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือ
ช่ือของผู้แทนนิตบิคุคล (กรรมการ) เป็นผู้มอบฉนัทะและ ผู้ รับมอบฉนัทะ   
2)   สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสําเนาโดยผู้แทนนิติบคุคล 
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เหน็วา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ มีอํานาจกระทํา
การแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
3)   สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลงลายมือ
ช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

      4)   เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
  - กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนกัลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

1)  เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ โดยแนบเอกสารดงันี  ้

1.1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือ
มอบฉนัทะแทน 
1.2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
(Custodian) 

     2)  เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ  
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทจะเร่ิมตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชมุ  และเปิดรับลงทะเบียนตัง้แต่เวลา  8.00 น.  เป็นต้นไป ห้องเจ้าพระยา

บอลรูม อาคารโรงแรม ชัน้ 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค  เลขท่ี  247  ถ.รัชดาภิเษก  ดินแดง   กรุงเทพมหานคร  (ตามแผนท่ีแนบ 9) 

หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 วาระทัว่ไป 

1) การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยการนบัคะแนนเสียงจากหนงัสือมอบฉนัทะเม่ือลงทะเบียน และ/
หรือ จากการส่งบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุ โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง 

2) ในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเทา่นัน้ หากผู้
มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือใน
กรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงคะแนนได้ตามท่ีเห็นสมควร  

วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 13 กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงันี  ้
1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสียง 
2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ใน

กรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสียงแก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 



 

 
 

3) บุคคลซึ่ง ไ ด้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา  เ ป็นผู้ ไ ด้ รับการ เ ลื อกตั ง้ เ ป็นกรรมการ เท่าจํานวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจํานวนท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
 ประธานท่ีประชมุหรือผู้ดําเนินการประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม  โดย
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ/หรือ 
จากบตัรลงคะแนนท่ีส่งมาจากผู้ ถือหุ้น เฉพาะในกรณีท่ีไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง โดยจะนบัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและงดออก
เสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้วาระ
นัน้ๆ ทัง้นีจํ้านวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไม่เทา่กนัได้ เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นบางทา่นเข้ามาประชมุเพิ่มเตมิหรือกลบัก่อน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ข้อมูลกรรมการอิสระเพ่ือการรับมอบฉันทะ 

Profile of the Independent Directors as Proxy of Shareholders 

ชื่อ-นามสกุล 
Name-Surname 

นายวินยั   วิทวสัการเวช 
Mr. Vinai  Vittavasgarnvej      

ต าแหน่ง 
Position 

รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
Vice Chairman/Chairman of the Audit Committee/ Independent Director 

อาย ุ
Age 

66  ปี 
 

ที่อยู่ 
Address 

8/1 ลาดปลาเค้าซอย 77 แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
8/1 Ladplakao Soi 77  Anusoawaree,  Bang Khen, Bangkok 

การศึกษา 
Education 

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
Master of  Political Science, Thammasat University 

การผ่านหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการไทย (IOD) 
Training  

DCP  Director Certification Program  2549 
ACP  Audit Committee Program  2555  

ประสบการณ์การท างาน 
ระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 
 
 
 
Experience for the  
past 5 years 

2551-2553      อธิบดีกรมสรรพากร  
2552-2554      ประธานกรรมการ ธนาคารออมสนิ 
2552-2555      รองประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
2553-2554      อธิบดีกรมธนารักษ์  
2553-2554      ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จํากดั 
2554-2555      ประธานกรรมการบริหาร บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 
2008-2010      Director-General, The Revenue Department of Thailand 
2009-2011      President, The Government Saving Bank 
2009-2012      Director Chairman, Dhipaya Insurance Public Company Limited 
2010-2011      Director-General, The Treasury Department 
2010-2011      Chairman, Dhanarak Asset Development Co., Ltd. 
2011-2012      Chairman of Executive Committee, Secondary Mortgage Corporation 
 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบนั 
 
Other Current Positions 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ บริษัท สหมิตรถงัแก๊ส จํากดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ บริษัท สนิมัน่คงประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
Chairman of the Audit Committee, Ekarat Engineering Pcl. 
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Chairman, Sahamitr Pressure Container Pcl.   
Member of Audit Committee, Syn Mun Kong Insurance Pcl.  
 

การถอืหุ้นในบริษัท 
Share holding 

ไมม่ี 
None 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระ
พิจารณาที่เกี่ยวข้อง 
Conflict of Interest in Relating 
Considered Agendas 

ไมม่ี 
None 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ชื่อ-นามสกุล 
Name-Surname 

พลตํารวจโท ภาณ ุ เกิดลาภผล 
Pol Lt Gen Pharnu  Kerdlarpphon 

ต าแหน่ง 
Position 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ 
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee/Member of Audit 
Committee/Independent Director 

อาย ุ
Age 

62 ปี 
 

ที่อยู่ 
Address 

58  ซอยบางแวก 146  แขวงบางไผ ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  
58 Soi Bangwaek 146 , Bang Phai, Bang Khae, Bangkok 

การศึกษา 
Education 

ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
Master of Public Administration Program, The National Institute of 
Development  Administration 

การผ่านหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการไทย (IOD) 
Training  

DAP  Director Accreditation Program  105/2013  

ประสบการณ์การท างาน 
ระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 
 
 
 
Experience for the  
past 5 years 

2557-2558       ผู้ช่วยผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ 
2554-2557       ผู้บญัชาการ สาํนกังานตรวจคนเข้าเมือง 
2554-2554       ผู้บญัชาการ กองบญัชาการตํารวจภธูรภาค 3 
2554-2557       กรรมการ องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ 
2556-2557       กรรมการ บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 
2014-2015        Assistant Commission-General, Royal Thai Police 
2011-2014       Commissioner, Immigration Bureau 
2011-2011       Commissioner, Provincial Police Region 3 
2011-2014       Director, Bangkok Mass Transit Authority 
2013-2014       Director, Airports of Thailand Plc. 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบนั 
Other Current Positions 

ไมม่ี 
None 

การถอืหุ้นในบริษัท 
Share holding 

ไมม่ี 
None 

การมีส่วนได้เสียในวาระ
พิจารณาที่เกี่ยวข้อง 
Conflict of Interest in 
Relating Considered 
Agendas 

ไมม่ี 
None 
 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
PROXY Form B. 

---------------------------- 
 

       เขียนที่......................................................................... 
       Written at 
       วนัท่ี................เดือน.................................พ.ศ.............. 
       Date              Month                              Year  

(1) ข้าพเจ้า..................................................................................................สญัชาติ....................................... 
I/We          Nationality 

อยูบ้่านเลขท่ี..............ถนน....................................................................ตําบล/แขวง......................................................... 
Address      Road            Tambon/Kweang 
อําเภอ/เขต........................................................จงัหวดั......................................................ไปรษณีย์................................. 
Amphur/Khet    Province             Post Code 
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979  จํากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of Srisawad Power 1979 Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม....................................หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................เสยีง  ดงันี ้
holding the total amount of   shares and have rights to vote equal to                 votes as follows  
     หุ้นสามญั........................................หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั...................................................เสยีง 
      Ordinary share      shares and have rights to vote equal to      votes 
      หุ้นบริุมสทิธิ.....................................หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั..................................................เสยีง 
  Preference share      shares and have rights to vote equal to        votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
Hereby appoint 
(1)  ……………………………………………………………………………………………อาย.ุ....................ปี 
                Age                    years 

อยูบ้่านเลขท่ี.............................ถนน....................................................................ตําบล/แขวง.......................................... 
residing at      Road             Tambon/Kweang 
อําเภอ/เขต........................................................จงัหวดั.................................................ไปรษณีย์................................หรือ 
Amphur/Khet    Province        Post Code                    or 

(2)  นาย.วินยั  วิทวสัการเวช………………...................................…………………อาย.ุ.......66..............ปี 
 Mr. Vinai  Vittavasgarnvej           Age    years 

อยูบ้่านเลขท่ี.......8/1……..........ถนน..ลาดปลาเค้า 77..........................................ตําบล/แขวง.....อนสุาวรีย์....................... 
residing at      Road Ladplakao  77           Tambon/Kweang.   Anusoawaree 
อําเภอ/เขต.........บางเขน...................................จงัหวดั.........กรุงเทพมหานคร................ไปรษณีย์.10220....................หรือ 
Amphur/Khet    Bang Khen  Province         Bangkok           Post Code                    or 
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(3)  พลตํารวจโท ภาณ ุ เกิดลาภผล….………………………………………………………อาย.ุ.....62..................ปี 
 Pol Lt Gen. Pharnu  Kerdlarpphon          Age   years 

อยูบ้่านเลขท่ี........58…….........ถนน.....บางแวก ซอย 146....................................ตําบล/แขวง........บางไผ.่.............................. 
residing at      Road   Bangwaek  Soi 146             Tambon/Kweang   Bang Phai 
อําเภอ/เขต.......บางแค.....................................จงัหวดั....กรุงเทพมหานคร.....................ไปรษณีย์.......10600............................. 
Amphur/Khet  Bang Khae    Province    Bangkok      Post Code                    
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ  ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น  
ครัง้ที่ 2/2560  ในวนั        ที ่  22             2560  เวลา  9.00  น.   ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม อาคารโรงแรมชัน้ 2 โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค  เลขที่ 247  ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10400   หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั  เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf  at the Extraordinary General Meeting 
of Shareholders No. 2/2017 on 22 June 2017  at 9.00 a.m. at Chaophya Ballroom, 2 floor, Chaophya Park Hotel, 247 
Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 or such date, time and place if the meeting is rescheduled.   

(4) ขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้
In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี  2560 
  Item No.1 To consider for approval the minutes of  The Annual General Meeting for the year 2017  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
    (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 
         เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสยีง 
           Approve       Disapprove      Abstain 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเติมแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน  

ให้กับบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จ ากัด รวมถงึการมอบอ านาจด าเนินการ 
Item No.2 To consider and approve the modification of business restructuring plan for the part of partial 

business transfer to Srisawad Power 2014 Co., Ltd. and the authorization in relation to the 
business restructuring 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
    (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 
         เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสยีง 
           Approve       Disapprove      Abstain 

วาระที่    3  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
Item No 3 To consider for approval the appointment of new director. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้



 

 
 

 (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 
         เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสยีง 
              Approve       Disapprove      Abstain 

วาระที่ 4  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Item No.4 To consider other business (if any) 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
 (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

         เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสยีง 
           Approve       Disapprove      Abstain 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือวา่การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form, it shall be considered  invalid. 
 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่            
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        If I/we have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting 
intention clearly or if the meeting considers any additional matters or proposals not listed on the foregoing mentioned 
agenda including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these matters and vote on my/our 
behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอื
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all 
respects unless the proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given on this form. 

 
    ลงช่ือ/Signed........................................................................ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
           (........................................................................) 
 

    ลงช่ือ/Signed........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
              (........................................................................) 
 

    ลงช่ือ/Signed........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
           (........................................................................) 
 

    ลงช่ือ/Signed........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
            (........................................................................) 



 

 
 

 
หมายเหตุ / Remarks 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยก
จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 
the number of his/her shares between many proxies in order to split his/her votes. 

2. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  ตามแนบ  
If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form B 
as attached. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 
This supplemental proxy is granted by a shareholder of Srisawad Power 1979 Public Company Limited 

 

      ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560  ในวนัพฤหสับดี ที่  22  มิถนุายน  2560  เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอล
รูม อาคารโรงแรม ชัน้ 2  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  เลขที่  247  ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10400  หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ใน  วนั  เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 For the Extraordinay General Meeting of Shareholders No. 2/2017  on 22  June 2017 at 9 a.m. at  Chaophya  
Ballroom, 2 floor,  Chaophya Park Hotel, 247  Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 or such other date, time and 
place if the meeting is rescheduled. 
       

---------------------------- 
 

วาระที่ ............เร่ือง .................................................................................................................................. 
Item No        Re: 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
(b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

         เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสยีง  
           Approve       Disapprove      Abstain 
 

วาระที่ ............เร่ือง ................................................................................................................................. 
Item No        Re: 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
(b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

         เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสยีง 
           Approve       Disapprove      Abstain 

 

วาระที่ ............เร่ือง ................................................................................................................................. 
Item No        Re: 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
(b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

         เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสยีง 
           Approve       Disapprove      Abstain 



 

 
 

 

 

แผนที่สถานที่จดัประชุม 

 
Location map of the venue for Extraordinary General Meeting of Shareholders 
 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 

Enclosure 9 
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